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Секція 5.
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 

ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гецевич І. В.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Папченко В. П.,

заслужений працівник культури України,
доцент кафедри кіно-телемистецтва,

ПВНЗ «Київський університет культури»

ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вихідною точкою формування права виступає людина певної культури, 
культура має свої форми, які створюють їй можливість саморозвитку. Право 
в цей час займає своє місце і має схожі якості, право – фундаментальне, воно 
бере участь в рішенні головних проблем громадського життя, воно визначає 
значною мірою основні лінії розвитку суспільства, воно створює захисні 
механізми культури.

Це і дає привід вважати його формою культури. Форма завжди припускає 
наявність корінного способу організації якої-небудь системи, вона відбиває 
здатність системи існувати автономно, відмежоване у просторі та часі. Форма 
виражає внутрішню структуру системи. Усе це застосовано до права. За своїми 
цільовими характеристиками право відповідає основним цілям культури. 
Більше того, саме появу права в культурі ініціював розвиток особистості, 
ініціювало інтерес цієї особи до самостійності, свободи, знання і оцінки. Саме 
право зуміло з одного боку відособити особу від суспільства, а з іншого боку 
створити ефективні форми взаємодії людини з суспільством. У культурі одне 
з центральних місць займає творчість людини, з одного боку культура завжди 
традиційна, але з іншою вона створює і внутрішні імпульси або сили, які 
зосереджені головним чином в творчій людині.

Культура створює різні способи управління поведінкою людей, а право 
вирішує цю задачу професійно.

Право в цьому сенсі всюдисуще, воно бере участь в рішенні будь-яких 
завдань, але тоді, коли інші регулятори виявляються не в змозі це зробити. 
Саме право дає можливість, кінець кінцем, збудувати переконливим чином 
уявлення про сутнісні особливості розвитку людини і суспільства. Виходячи 
з цього, можна використовувати термін «право як форма культури». Головний 
центр взаємодії культури і права – це взаємодія через мораль.

У античні часи право і мораль були практично тотожні. Словом, 
що виражає цю тотожність, було загальне благо, право було переповнене 
вимогами моралі.



У середні віки взаємодія права і культури розвивалася також у рамках 
права і моралі. Мораль і право вже не тотожні, це не синоніми; мораль 
усередині, в душі, право «зовні». Критерій ціннісної значущості моралі і права 
винесений за межі – це Бог. Мораль і право тут задають різницю між належним 
і дійсним правом. Завдання права – виразити божественне і погоджувати 
належне і реальне. Складаються більш і менш стійкі форми, сама система 
права.

У Новий час виникають класичні представлення, домінує просвітницька 
традиція, яка наповнює вимоги культури іншими мотивами. Ця традиція 
наділяє людину упевненістю в собі і створює іншу громадську ситуацію, яка 
перетворює право на самостійну систему, що спирається на людські 
доброчесності. Мораль і право – різні системи, але взаємодоповнюючі один 
одного. Наприклад для Канта важлива ідея моральної самодостатності людини, 
яка повною мірою може бути реалізована засобами права. Ідея самодостатності 
означає ще і те, що така людина не потребує права в якості опіки, йому скоріш 
потрібне право як захисний механізм, як засіб, за допомогою якого суспільство 
включає у власний соціокультурний світ інших не таких бездоганних людей.

У російській історії така взаємодія розглядалася як: для слов’янофілів 
тотожність традиційної моралі і суті права, право поглинається мораллю, ця 
точка зору архаїчна, вона долається двояким чином – культура і мораль це 
одне, право це зовсім інше. Таке протиставлення характерне для Чичерина. 
У Соловйова, навпаки, право розглядається як частина моральної культури. 
Соловйов продовжив традиції Канта. Завдання права в тому, щоб недопустить 
«пекло». Нині ця проблема розглядається так: право автономне, але повинно 
відповідати базовим цінностям культури, його самостійність обмежена, 
передусім, вимогами загальнолюдських моральних начал. Право дає 
можливість моралі виразити себе зовнішнім чином. По суті, тут мають місце 
одні й ті ж установки, тільки вони по-різному виражені.

Стосунки права і культури не обмежуються взаємодією права і моралі, 
ця взаємодія буде в тій мірі успішнішою, якщо суспільство усвідомлює цінність 
права і якщо в цьому випадку проявляться усі універсальні якості права. У цій 
універсальності права представлені, передусім, загальність людського життя, 
а також природних прав і їх невідчужуваності. У взаємодії права і культури 
негативну роль грає масова культура, право визнане захищати творчий 
потенціал людини, яка стикається з агресією. Якщо право наполягає на 
універсальності, то масова культура уніфікує. Важливою тенденцією, що 
ізолює право від культури, являється його своєрідна «деморалізація», тобто 
прагнення вичистити право і позбавити його від морального диктату. 
Подолання цієї дистанції – є найважливіша умова наявності нормального 
механізму взаємодії культури і права. Крім того, ще однією перешкодою 
є комплекс відчужень, існуючих стосунків в суспільстві (право і закон, право 
і влада), а також відчуження в самому праві.

Сучасний стан розвитку української культури і духовності 
характеризується розмиванням і поступовою маргіналізацією культурних 
і духовних цінностей у суспільному житті, руйнуванням цілісної мережі 



закладів, підприємств, організацій та установ культури і цілісного інформаційно-
культурного простору, неефективним використанням наявних культурних 
і творчих ресурсів.

Протягом останнього десятиліття культура в Україні не лише втратила 
відповідне місце серед пріоритетів державної політики, а й опинилася 
на периферії державних інтересів. Як наслідок, утворився й дедалі збільшується 
розрив між так званою офіційною культурою, що фінансується з бюджету, 
і незалежною та орієнтованою на сучасні потреби культурною діяльністю; 
стала хронічною проблема неадекватного фінансового забезпечення галузі 
культури; суттєво погіршилася економічна структура видатків місцевих 
бюджетів на галузь культури, розрізнені культурні заходи так і не склалися 
в єдину програму послідовного культурного розвитку.

Багатоманітність культурної галузі України визначено у Законі України 
від 14 грудня 2010 р. «Про культуру». Законодавство України про культуру 
регулює діяльність у сфері художньої літератури, кінематографії, театрального, 
музичного, хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва, архітектури, фото мистецтва, дизайну; нематеріальної 
культурної спадщини, в тому числі народної культури (фольклор, традиції, 
звичаї і обряди, діалекти і говірки, народні художні промисли та ремесла, 
історична топоніміка тощо); охорони національного культурного надбання, 
в тому числі культурної спадщини; музейної справи, колекціонування; архівної 
справи; бібліотечної справи; книговидання, створення видавничої продукції, 
її розповсюдження і використання; створення і розповсюдження фонограмної 
та аудіовізуальної продукції; художньо-естетичної освіти, спеціальної 
культурно-мистецької освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної 
діяльності у закладах освіти сфери культури; наукових досліджень у сфері 
культури; міжнародних культурних зв’язків, а також переміщення культурних 
цінностей через державний кордон; виробництва матеріалів та обладнання, 
необхідних для збереження, створення і використання культурних цінностей та 
культурної спадщини; а також іншу діяльність, основною метою якої є створення, 
збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей, культурної 
спадщини та культурних благ.

В Конституції закріплено основні цілі, принципи й пріоритети політики 
держави у сфері культури. Так, відповідно до ст. 11 Конституції держава сприяє 
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій 
і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Згідно 
зі ст. 54 Конституції громадянам гарантується свобода літературної, художньої 
творчості; держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших 
об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення 
в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.



Загальні принципи функціонування галузі культури в державі регулюються 
Основами законодавства України про культуру.

Аналіз законодавчої бази у сфері культури дозволяє виділити З групи 
нормативних актів, що тим чи іншим чином регулюють суспільні відносини 
у сфері культурного життя.

До першої групи слід віднести нормативно-правові акти, що регулюють 
загальні питання функціонуваннякультурної сфери в Україні. До цієї групи 
належить, насамперед, Закон «Про культуру», який визначає правові, 
економічні, соціальні засади розвитку культури в Україні.

До другої групи можна віднести нормативно-правові акти, які регулюють 
окремі питання у галузі культури, зокрема: бібліотечну справу, клубну та 
музейну справу, діяльність театральних, архівних установ, кінематографію 
тощо. Це закони України від 18 березня 2004 р. «Про охорону археологічної 
спадщини», від 31 травня 2005 р. «Про театри і театральну справу», від 
8 червня 2000 р. «Про охорону культурної спадщини», від 7 жовтня 1997 р. 
«Про професійних творчих працівників та творчі спілки»; від 23 вересня 1997 р. 
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» 
(в редакції Закону від 3 березня 2005 р), від 27 січня 1995 р. «Про бібліотеки 
і бібліотечну справу» (в редакції Закону від 16 березня 2000 р.), від 24 грудня 
1993 р. «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (в редакції 
Закону від 13 грудня 2001 р.), від 29 червня 1995 р. «Про музеї та музейну 
справу», від 13 січня 1998 р. «Про кінематографію».

До третьої групи належать нормативно-правові акти, які регулюють 
окремі аспекти культурної діяльності. До таких законів слід віднести ЗК, КпАП, 
ГК, Закон України від 23 грудня 1993 р. «Про авторське право і суміжні права» 
(в редакції Закону від 11 липня 2001 р.), закони «Про державну таємницю», 
«Про рекламу» тощо.

Окремою сферою суспільних відносин в галузі культури є діяльність, 
пов’язана із створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої 
продукції, що регулюється законами України від 5 червня 1997 р. «Про 
видавничу справу», від 6 березня 2003 р. «Про державну підтримку 
книговидавничої справи в Україні», Законом «Про інформацію», а також 
Указом Президента України від 23 липня 1998 р. № 816/98 «Про деякі питання 
державної підтримки книговидавничої справи», Положенням про книжкову 
серію «Президентська бібліотека: духовні першоджерела України», затв. 
Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 567/99, Указом Президента 
України від 9 листопада 2000 р. № 1217/2000 «Про додаткові заходи щодо 
державної підтримки національного книговидання і книго розповсюдження», 
постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1998 р. № 1720 «Про 
утворення Державної акціонерної компанії “Українське видавничо-поліграфічне
об’єднання» тощо.



Важливими складовими системи суб’єктів публічного адміністрування 
у сфері культури також є:

1.Державне агентство з питань кіно, що діє на підставі Положення, 
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 404/2011. 
Основними завданнями Агентства є:

- внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері 
кінематографії;

- реалізація державної політики у сфері кінематографії.
2.Державна служба інтелектуальної власності, що діє на підставі 

Положення, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. 
№ 436/2011. Основними завданнями Служби є:

- реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності;
- внесення на розгляд Міністра МОН молоді і спорту України пропозицій 

щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
3.Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, 

що діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 
8 квітня 2011 р. № 437/2011.
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З кожним роком техногенне навантаження на довкілля збільшується. 
У зв’язку з чим все гостріше постає питання доступу громадськості 
до екологічної інформації, а також важелів впливу громадськості на оцінку 
безпеки оточуючого середовища. 

Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
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довкілля [1] гарантується, що державні органи у відповідь на запит про надання 
екологічної інформації надаватимуть громадськості таку інформацію у рамках 
національного законодавства. Дана Конвенція була прийнята з метою сприяння 
захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити 
в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, 
кожна зі Сторін гарантує права на доступ до інформації, на участь 
громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються навколишнього середовища, відповідно до положень цієї 
Конвенції.

З вересня 2017 р. вступила в дію у повному обсязі Угода про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
[2]. Відповідно до зазначеної Угоди Україна взяла на себе ряд зобов’язань, 
у тому числі в екологічній сфері. 

У зв’язку з прийнятими на себе зобов’язаннями (а саме Директиви 
2011/92 про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на 
довкілля, також певні положення Директиви № 2003/3 про доступ 
громадськості до екологічної інформації) у травні 2017 року було прийнято 
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» [3]. Цей Закон встановлює 
правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на 
запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 
довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, 
у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка 
може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських 
та приватних інтересів [3]. Даним Законом передбачена процедура громадського 
обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля, яка проводиться з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності. 

Так, відповідно до нового закону, оцінка впливу на довкілля –це проце-
дура, що передбачає, зокрема, проведення громадського обговорення 
відповідно до статтей 7 («громадське обговорення»), 8 («оголошення про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля») 
та 14 («оцінка транскордонного впливу на довкілля») Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля [4] уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань у процесі 
громадського обговорення планованої діяльності шляхом:

оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а в разі необхідності – оголошення про проведення 
повторних громадських слухань;

проведення громадських слухань;
розгляду, повного врахування, часткового врахування або обґрунтованого 

відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих під час 
громадських слухань;



підготовки і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення.

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган може залучати до проведення громадських слухань організатора 
громадських слухань.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» було введено в дію 
18 грудня 2017 р. З того часу відповідно до повідомлення інформаційної 
служби Міністерства екології та природних ресурсів України на березень 
2018 р. вже відбулися перші громадські слухання, передбачені процедурою 
оцінки впливу на довкілля [5]. 

Також нововведенням за останній рік є створення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, який є відкритим.

Процедура подачі документів для отримання висновку з оцінки впливу 
на довкілля повинна здійснюватись шляхом внесення їх до відкритого Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля. 

Аналізуючи положення законодавства, можна зробити висновок, що в Укра-
їні запроваджується абсолютно нова процедура участі громадськості в оцінці 
впливу на довкілля. Громадське обговорення у процесі оцінки впливу 
на довкілля визначається законодавчими актами, як таке, що проводиться 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності. Наразі передбачається можливість громадськості 
брати участі в обговоренні планової діяльності на ранніх стадіях, що повинно 
позитивно вплинути на забезпечення безпечного навколишнього середовища.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
У своїй новітній історії незалежна Україна не перебувала у стані війни, 

не була стороною військових або збройних конфліктів, чітко дотримувалась 
оборонного характеру воєнної доктрини. У зв’язку з цим засоби масової 
інформації не мали достатньої практики висвітлення подій, пов’язаних 
з активними бойовими діями чи збройними конфліктами, здійснюючи 
інформування лише про окремі спеціальні операції правоохоронних органів або 
виконання українськими миротворчими контингентами відповідних завдань 
на території інших держав. 

Однак, у 2014 році в Донецькій та Луганській областях внаслідок 
захоплення озброєними групами осіб, керованими спецслужбами Російської 
Федерації, адміністративних будівель органів державної влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів, спроб збройних нападів та блокування 
військових частин, проведення псевдореферендумів та проголошення 
незалежності псевдореспублік розпочалася тривала антитерористична операція 
(далі – АТО), що, на жаль, набула широкомасштабний характер. Такий 
її характер зумовлений тим, що силам АТО протистоять не окремі терористи чи 
їх група або терористична організація, а незаконні збройні формування, які 
мають на озброєні сучасну стрілецьку зброю, військову техніку, у тому числі 
артилерійське озброєння (зенітні установки, міномети, бойові машини 
реактивної артилерії тощо).

Сьогодні події в районі проведення АТО є резонансними та доленосними 
для країни, а тому ЗМІ приділяють значну увагу їх висвітленню.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір [1].

Частиною 4 статті 21 Закону України “Про інформацію” передбачено, що 
до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості, 
зокрема, про надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують 
безпеці людей, стан правопорядку, факти порушення прав і свобод людини [2].

Вчинювані незаконними збройними формуваннями численні терористичні
акти, а також обстріли позицій сил АТО з використанням артилерії призводить 
до втрат серед місцевого населення та особового складу, залученого 
до проведення АТО, пошкоджень та руйнувань об’єктів приватної власності, 
енергетики, житлово-комунального господарства, інших об’єктів життєза-
безпечення та соціальної інфраструктури.



Отже, така інформація не може обмежуватися в доступі та має бути 
доведена до громадськості усіма можливими способами. Крім того, інформація 
про плани та наміри бойовиків здійснити обстріл певної території або позицій 
сил АТО, наслідки вчинених ними терористичних актів має бути оперативно та 
невідкладно опублікована чи розповсюджена з метою організації евакуації 
населення з небезпечної зони, попередження та припинення терактів, ліквідації 
їх наслідків та надання допомоги потерпілим.

Так, одним з основних завдань державних телерадіоорганізацій є оперативне 
інформування телеглядачів і радіослухачів про надзвичайні події та ситуації, 
що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення. При цьому телерадіо-
організації, незалежно від форм власності, зобов’язані безкоштовно оприлю-
днювати повідомлення про надзвичайні ситуації [3].

Відповідно до статті 17 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють 
керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання 
зв’язків з громадськістю [4]. З цією метою у оперативному штабі з управління 
АТО утворюється відповідний прес-центр.

З метою інформування громадськості про події в районі проведення АТО 
Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 
доповнено статтею 8-1, якою передбачено право Міністерства оборони України 
на час проведення АТО створювати друкований засіб масової інформації. 
Інформація, розміщена в такому друкованому засобі масової інформації, 
повинна відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою. Реклама 
програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їх керівників та членів, 
що має агітаційний характер, забороняється [5].

Разом з тим, Конституція України визначає, що право збирання, 
зберігання, використання, поширення інформації може бути обмежене законом, 
зокрема, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення [1].

Так, забороняється поширення через засоби масової інформації або 
в інший спосіб інформації, яка: 

розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику проведення АТО;
може утруднити проведення АТО і (або) створити загрозу життю 

та здоров’ю заручників та інших людей, які знаходяться в районі проведення 
зазначеної операції або за його межами; 

має на меті пропаганду або виправдання тероризму, містить висловлювання 
осіб, які чинять опір чи закликають до опору проведення АТО; 

містить дані про предмети та речовини, які безпосередньо можуть бути 
використані для вчинення актів технологічного тероризму;

розкриває дані про персональний склад співробітників спеціальних 
підрозділів та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні АТО, 
а також про осіб, які сприяють проведенню зазначеної операції (без їх згоди) [4].

Мають місце непоодинокі випадки, коли журналістами здійснюється 
відеозйомка позицій сил АТО, що дислокуються вздовж лінії зіткнення 



в безпосередній близькості до позицій незаконних збройних формувань 
т.зв. ДНР/ЛНР, розкриваються позивні та приналежність військовослужбовців 
до відповідних підрозділів Збройних Сил України або інших військових 
формувань, правоохоронних органів.

Відповідно до статті 4.3.2 Зводу відомостей, що становлять державну 
таємницю (затверджений наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182), 
відомості про планування, організацію, методику, технічні прийоми і тактику 
проведення антитерористичних заходів, сили і засоби (особовий склад 
та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, озброєння, бойова 
техніка, технічні засоби розвідки, спеціальні технічні і транспортні засоби, 
засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби), які готуються до залучення, 
залучаються або залучалися до проведення конкретного антитерористичного 
заходу, розголошення яких може завдати шкоди ефективному проведенню 
такого заходу і (або) створити небезпеку життю чи здоров’ю його учасникам, 
заручникам та іншим громадянам є державною таємницею та можуть мати 
гриф секретності “Цілком таємно (в цілому щодо суб’єктів, які безпосередньо 
здійснюють боротьбу з тероризмом) або “Таємно” (щодо окремого суб’єкта, який 
безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом) [6].

Враховуючи викладене, інформування про події в районі проведення 
АТО мають бути максимально оперативними та точними, що сприятиме 
прийняттю відповідних рішень уповноваженими державними органами 
та вчасному повідомленню громадян про небезпеку вірогідних бойових дій.

Водночас, при підготовці відповідних матеріалів мають бути враховані 
приписи законодавства України щодо недопущення розголошення інформації 
з обмеженим доступом або інформації, що може зашкодити успішному 
та ефективному проведенню антитерористичних заходів, створити небезпеку 
життю чи здоров’ю його учасникам, заручникам та іншим громадянам. 
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
На сьогоднішній день існування міжнародного туризму як однієї з найбільш 

прибуткових галузей економіки неможливо уявити без міжнародного 
співробітництва.

Співробітництво– це система партнерства на регіональному, державному 
та міждержавному рівнях. Саме воно забезпечує просування національного 
туристичного продукту країни на світовий ринок, сприяє залученню його 
до світового інформаційного простору, набуттю передового досвіду організації 
туристичної діяльності.

На даний період поглиблення безпосереднього партнерства є найперспе-
ктивнішим в межах членства України у складі ВТО та її керівного органу –
Виконавчої Ради, Ради по туризму держав СНД, ОЧЕС, ЦЄІ, участь 
у діяльності світових і міжнародних структур усіх рівнів: ООН, Ради Європи, 
ЄС тощо. Співпраця з цими організаціями сприятиме виходу України 
на міжнародний рівень розвитку туризму. Тому подолання перешкод на шляху 
співробітництва є важливим кроком для майбутнього туристичної галузі.

У розвитку міжнародної туристичної співпраці велику роль відіграє 
державне регулювання у сфері туризму. В Україні воно недосконале і має 
такі недоліки:

1. постійна реорганізація органу державного управління (1993 р. -
Державний комітет України з туризму, 1999 р. – Державний комітет молодіжної 
політики, спорту і туризму, 2001 р. – Державний департамент туризму, 2002 р. 
– Державна туристична адміністрація України, 2005 р. – Міністерство культури 
і туризму, 2006 р. – Державна служба туризму і курортів України), яка створює 
несприятливі умови для залучення іноземних інвестицій до туристичної галузі

Для ефективного розвитку співпраці необхідним вбачаємо:
збільшення обсягу фінансування розвитку галузі на державному 

та регіональному рівнях ;
створити сильний виконавчий орган в галузі туризму;
при розробці законодавчих актів, що стосуються туризму, слід широко 

використовувати знання і досвід спеціалістів підприємств туристичної сфери;
сприяння створенню в Україні різноманітних недержавних громадських 

туристичних організацій, а саме асоціацій по різним напрямках туристичної 
діяльності (туроператорів, виставкових організацій, туристичних видань), 
їх входження у світові об’єднання, міжнародні організації та асоціації різного 
спрямування [2];

активізація процедури спрощення візового режиму для туристів, 
що прибувають до України з країн ЄС та інших економічно розвинутих країн;



вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації туристи-
чних кадрів України через проходження відповідного навчання і стажування 
у спеціалізованих закладах світу;

відображення в законі «Про туризм» формування представницького 
обличчя України [1];

створення наукового центру туризму.
Отже, можна стверджувати, що лише за умови активної державної 

політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади з розвитку 
туризму, створення сприятливих правил гри, сприйняття міжнародного туризму 
як форми розвитку інтеграційних комунікацій, туризм стане потужною 
національною індустрією, а міжнародні відносини стійкими та міцними.

Перш за все Україна в галузі туризму співпрацює з ООН, а саме з тими 
органами ООН, які займаються питаннями міжнародного туризму –
це Генеральна асамблея ООН, Економічна і соціальна рада Організації, 
Секретаріат ООН; допоміжними органами є регіональні економічні комісії для 
Європи, Азії, Африки, Америки. Деякі питання туризму належать до 
компетенції спеціалізованих установ, що входять у систему ООН, а саме:

- Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка 
розробляє і здійснює проекти зі збереження світової природної і культурно-
історичної спадщини, проводить велику роботу з охорони та відновлення 
туристичних об’єктів, а також із підготовки кадрів, запроваджує технічні 
стандарти, сприяє обміну інформацією;

- Міжнародна організація праці, яка займається проблемами умов праці, 
професіонального навчання, соціального забезпечення, практик наймання на 
роботу і взаємин між службовцями і роботодавцями, зокрема в галузі туризму;

- Конференція ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), яка має спеціальний 
відділ з туризму, який займається розробкою політики в сфері потенційних 
можливостей туризму, створенням статистичних баз міжнародного туризму, 
оцінкою перспектив розвитку основних видів міжнародного туризму;

- Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), яка сприяє розвитку 
туризму шляхом розробки певних заходів, які спрощують необхідні 
формальності при організації пасажирських авіаперевезень, особливо на 
міжнародних авіалініях [1].

Велике значення для розвитку міжнародного співробітництва в галузі 
туризму мають міжнародні наради та форуми з питань туризму, на яких 
збираються представники туристичних адміністрацій багатьох країн. 
Найважливішими конференціями, нарадами та форумами для галузі туризму, 
які були організовані, в основному, ООН та ВТО (UNWTO) стали наступні:

- Конференція ООН з міжнародного туризму і подорожей, що відбулася 
в 1963 р. у Римі (відома як Римська конференція).

- Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1975 р. 
у Гельсінкі. В ній взяли участь керівники 33-х європейських держав, а також 
США і Канади [2].

- Всесвітня конференція з туризму, що відбулася з ініціативи ВТО 
в 1980 р. у Манілі (Філіппіни). На Манільській конференції було чітко 



окреслено важливе значення міжнародного туризму, який може розвиватися 
лише за умов міжнародної безпеки, що, в свою чергу, стає суттєвим фактором 
забезпечення миру в усьому світі й моральною та інтелектуальною основою для 
міжнародної взаємодії та співпраці. На цій Конференції були також розглянуті 
важливі соціально-економічні питання розвитку туризму та ухвалені відповідні 
рекомендації і рішення, які ввійшли в текст документа, що отримав назву 
Манільської декларації з туризму. На Манільській конференції було ухвалено 
рішення про щорічне відзначення Всесвітнього дня туриста (27 вересня, 
починаючи з 1980 p. – дати проведення Конференції).

- Міжпарламентська конференція з туризму, що відбулася з ініціативи 
Міжпарламентського союзу і ВТО в 1989 р. у Гаазі. В її роботі взяли участь 
парламентарії з 51-ї країни світу. Підсумком роботи Конференції стало 
ухвалення Гаазької декларації з туризму, в якій було викладено 10 основних 
принципів розвитку туризму і відповідні рекомендації з їх реалізації [2].

Важливою віхою для розвитку туризму стала Угода між Україною та 
Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, що була укладена 
18 червня 2007 р. Положеннями Угоди встановлено преференції для всіх 
категорій громадян України в частині, що стосується: візового збору (35 євро); 
тривалості візових процедур (10 діб у звичайних випадках, 2 доби –
в термінових); спрощення візових процедур для окремих категорій громадян 
України; право на безоплатне отримання шенгенських віз (отримають 
14 категорій українських громадян). Для моніторингу виконання положень 
Угоди створено Спільний комітет експертів з реалізації Угоди між Україною та 
ЄС про спрощення оформлення віз (СВК), засідання якого відбуваються двічі 
на рік почергово у м. Київ та м. Брюссель. 23 липня 2012 р. в Брюсселі була 
підписана Угода про внесення змін до головної Угоди, а 22 березня 2013 р. 
Угоду ратифікував український парламент, 18 квітня 2013 р. – Європейський 
парламент.

Основні рекомендації з удосконалення державної політики в галузі 
туризму в напрямі розвитку відносин нашої країни з ЮНВТО є наступними:

- підготувати комплексний план підвищення привабливості України для 
іноземних туристів і відобразити в ньому організаційну та регулюючу роль 
держави щодо реалізації концепції сталого розвитку туризму;

- визначити та затвердити критерії оцінки ефективності участі нашої 
держави в діяльності ЮНВТО, враховуючи можливості розв’язання конкретних 
завдань у сфері політики, економіки, спорту, культури;

- розробити систему податкових пільг для підприємств, працюючих 
у сфері обслуговування туристів (підприємств готельного і ресторанного 
господарства, культурно-розважальних закладів), а також страхових і фінансових
пільг для суб’єктів, залучених у соціальний та дитячий туризм;

- створити в системі Міністерства внутрішніх справ України спеціальні 
підрозділи "туристичної поліції", які відповідатимуть за профілактику і попе-
редження правопорушень проти іноземних туристів;



- сформувати за кордоном широку мережу рекламно-інформаційних 
центрів з метою просування України в якості держави, сприятливої для 
туристичних подорожей;

- забезпечити послідовне впровадження та реалізацію кваліфікованих 
рекомендацій, а також діючих нормативів ЮНВТО щодо встановлення стандартів 
якості туристичних послуг, класифікації місць тимчасового розміщення, 
професійної підготовки туристичних кадрів тощо.

Література
1. Бажал І. Туризм у законі //Дзеркало тиждня .– 21-27 грудня . – 2002.
2. Федорченко В. Реорганізацію для консолідації // Дзеркало тиждня .–

13–19 серпня. – 2005.

Добровольський В. В.,
магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв
Медведєва В. М.,

кандидат педагогічних наук, професор,
 професор кафедри інформаційних технологій,

Київський національний університет культури і мистецтв

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ 
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Просвітництво – основна, корінна функція бібліотеки, що має прояв 
у пропаганді та заохоченні читачів до скарбів світової і вітчизняної культури. 
Бібліотеки виступають провідниками культури і просвітництва, створюючи 
певні умови в різні періоди розвитку суспільства, проводячи заходи, що 
сприяють інтелектуальному росту кожної особистості і суспільства в цілому, 
передачі досягнень соціуму з покоління в покоління.

Під «культурно-просвітницькою діяльністю бібліотек» нами розуміється 
діяльність, що направлена на формування у людей гуманістичного світогляду 
і культури, моральних та етичних цінностей шляхом популяризації 
документних ресурсів бібліотек та найкращих надбань суспільства в галузі 
науки, культури, мистецтва, літератури; на задоволення та розвиток культурних 
потреб та інтересів як окремої особистості, так і соціуму в цілому. 
Пріоритетним напрямком культурно-просвітницької діяльності бібліотек 
вважається пропаганда історико-культурного надбання українського народу.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ст. 1, р. 1) чітко 
визначає: «Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, 
організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд 
документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого 
є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних 
та інших потреб користувачів бібліотеки.»[1]



Понад четверть століття становлення незалежності України суттєво 
вплинули на основні напрями діяльності бібліотек України, публічних зокрема.

Проблеми відродження національних ідей і традицій, національної 
ідентифікації та самоідентифікації. звернення до культурної спадщини 
зумовлюють необхідність аналізу і систематизації культурних здобутків 
минулого і сучасного, відтворення процесів історичного розвитку української 
культури та культурно-просвітницької діяльності.

Як зазначено в «Стратегії розвитку бібліотечної справи», різноманітні 
потреби населення в інформації, освіті, культурі забезпечують 15987* 
публічних бібліотек (з них 13253 – у сільській місцевості). Кожен третій 
мешканець України (понад 13,7 млн.) є користувачем публічних бібліотек. 
Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної тематики становить 
близько 235 млн. одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21 відсоток) 
бібліотек. Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць у публічних 
бібліотеках – 16 тис. (в середньому один комп’ютер на одну бібліотеку). 
Книговидача – 266,3 млн. примірників [2]. Лише в самому Києві станом на 
20 березня 2018 року мережа публічних бібліотек складається із 139 об’єктів 
(за даними Публічної бібліотеки імені Лесі Українки).

З 2010 року бібліотеки Київської області беруть участь в проекті 
Української бібліотечної асоціації «Доступ громадян до офіційної інформації 
в бібліотеках», а згодом долучилися і до проекту «Публічні бібліотеки – мости 
до електронного урядування», який є частиною Національного плану дій 
у рамках «Партнерства “Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р. 

Проблематика діяльності публічних бібліотек Київщини в області 
культури, просвітництва та інформаційного забезпеченні часто піднімається на 
семінарах та конференціях. Наприклад, 21 березня 2017 року на базі КЗ КОР 
«Київська обласна бібліотека для дітей» відбувся обласний семінар за участю 
директорів районних і міських централізованих бібліотечних систем Київської 
області за темою: «Публічна бібліотека як інформаційно-культурний центр 
місцевої громади»[4]. Розвиток та підтримку культурно-просвітницької роботи 
було розглянуто на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
та Конференція Української бібліотечної асоціації «Партнерство – розвиток – дія»,
що відбулася 23–24 листопада 2017 р. у м. Києві [5]. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПРАВА ТА КУЛЬТУРИ 
В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

У даній статті ми розглянемо взаємодію права та культури в право-
охоронних органах, діяльність яких спрямована на забезпечення принципу 
верховенства права у нашому суспільстві. Основним законодавчим актом 
України є Конституція, у статті 11 якої зазначено, що «Держава сприяє 
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій 
і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України». [1].

Вихідною точкою формування права виступає людина певної культури, 
культура має свої форми, які створюють їй можливість саморозвитку. Право 
в цей час займає своє місце і має схожі якості, право – фундаментальне, воно 
бере участь в рішенні головних проблем громадського життя, воно визначає 
значною мірою основні лінії розвитку суспільства, воно створює захисні 
механізми культури.

Культура створює різні способи управління поведінкою людей, а право 
вирішує цю задачу професійно. Право бере участь в рішенні будь-яких завдань, 
але тоді, коли інші регулятори виявляються не в змозі це зробити.

Саме право слід розглядати в якості одного з проявів культури. Але, 
в свою чергу, має місце зворотний вплив права на культуру, в зв’язку з чим 
позначається проблема регулюючої ролі законодавства в сфері культури. При 
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цьому не можна не враховувати того, що юридичний закон сильніше, але крім 
права, існують інші соціальні регулятори поведінки людей. Поки є крайні 
прояви безкультур’я, законодавство не втратить свого значення у встановленні 
правопорядку.

Крестовська Н. М. та Матвеева Л. Г. вказують, що «правова культура 
вбирає у себе духовний потенціал людини, її прагнення до права як наваж-
ливішого засобу гуманізації всієї системи суспільних відносин. Право 
за своїм призначенням звернене до людини, перш за все як до істоти соціальної 
та цивілізованої. Розвиток цивілізації супроводжується розвитком права 
(інститут громадянства, інститут примусу, інститут сім’ї, інститут охорони 
власності тощо), а інститути права, насамперед, мають відбиток певного рівня 
правової культури» [2, с. 167].

Реалізація завдань, що стоять перед правоохоронними органами, 
забезпечується на основі поєднання у правоохоронній діяльності соціально-
правових та організаційних принципів з дотриманням моральних і юридичних 
правил незалежно від структурної належності того чи іншого органу або 
посадової особи.

Від ефективності діяльності правоохоронних органів багато в чому 
залежать рівень законності й правопорядку в країні, безпека громадян, ступінь 
захисту їх прав і законних інтересів. У свою чергу, ефективність діяльності 
правоохоронних органів перебуває в прямій залежності від рівня професійної 
культури її співробітників.

Правові особливості умов проходження служби в правоохоронних 
органах (екстремальність, високі психічні та фізичні перенавантаження, 
регламентований розпорядок дня, сувора дисципліна, непередбачуваність 
поведінки окремих громадян) також накладають відбиток на правоохоронців 
при прийнятті правомірних рішень. Виділені особливості мають враховуватись 
при професійному доборі правоохоронців.

Співробітники правоохоронних органів в більшій мірі орієнтовані 
на професійні норми, закріплені в нормативних документах, у меншій –
на гуманістичні цінності, що призводить до відчуження громадян від 
правоохоронних структур і знижує ефективність заходів щодо зміцнення 
правопорядку. Тому правове й моральне виховання дуже важливі в становленні 
культури фахівців правоохоронних органів. Правове виховання забезпечує 
формування правосвідомості, навичок і звичок правомірної поведінки; 
моральне – сприяє визнанню співробітниками правоохоронних органів прав, 
свобод, честі й гідності як значущих цінностей людини. 

Для великого числа людей нормативом поведінки служить не закон, 
а сама культура (загальна і юридична), оскільки вони не знають конкретних 
нормативно-правових приписів, ніколи не знайомилися з правовими актами. 
Співробітникам правоохоронних органів варто завжди мати на увазі 
двосторонній зв’язок закону і культури. У результаті правозастосування 
загальна і правова культура виконує роль додаткового фактору оцінки 
фактичних обставин і вирішення юридичної справи. Високий рівень культури 
відкриває шлях правового розвитку суспільства, правового закону і правової 
держави. Нерозвиненість культури, навпаки, обумовлює правовий нігілізм, 
деспотичні форми і методи владарювання.



Однією з цілей правової освіти є подолання правового нігілізму –
антипода правової культури. Удосконалення системи правоохоронних органів 
і правозастосовної діяльності сприяє мінімізації проявів правового нігілізму.

Додержання закону стане вигіднішим, ніж його порушення, коли 
зміцниться надійність права, що означає, з одного боку, захист набутих прав, 
а з другого – можливість будь-якого громадянина, який не має юридичної 
освіти, знати свої права. Надійність права припускає також стабільність 
правопорядку і можливість передбачати зміст конкретних юридичних рішень. 
Необхідна систематична робота з підвищення професійної культури всіх 
суб’єктів правоохоронної системи, що сприятиме подоланню недовіри 
населення до правоохоронних органів.

Так, наприклад, з 2007 р. Державною прикордонною службою України 
(одним з правоохоронних органів)відзначаються митці, які старанно та вміло 
створюють в літературі й мистецтві високохудожній образ військовослужбовця 
– захисника державного кордону. Для цього засновано щорічний конкурс 
«Смарагдова ліра»,основною метою якого є утвердження ідеї розбудови 
незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої 
Батьківщини, увічнення пам’яті та вшанування героїчної звитяги воїнів-
прикордонників. Щороку, працюючи з персоналом відомства, лауреати 
та дипломанти «Ліри» підвищують його культурний рівень, формують 
необхідні моральні якості, долучають до багатої культурної спадщини 
українського народу, водночас створюючи неповторні речі [3].

Також, активно працює Академічний ансамбль пісні і танцю України 
Державної прикордонної служби України. Про рівень та успіх колективу 
свідчить загальнодержавне визнання. Так, за значний внесок у розвиток 
української музичної культури і багаторічну плідну діяльність наказом 
Міністра культури України Ансамбль внесено до Переліку провідних 
мистецьких колективів України, балет Ансамблю став Лауреатом Першого 
Всеукраїнського конкурсу хореографічних колективів імені П.Вірського. 

Таким чином, ми розглянули взаємодію права та культури в право-
охоронних органах: побачили, що є необхідність поліпшення системи правової 
інформації, професійного навчання і виховання співробітників правоохоронних 
органів та довели, що необхідно використовувати правові методи вирішення 
правоохоронних проблем з урахуванням культурного контексту.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Правова культура – це різновид загальної культури, який становить 
систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової 
реальності певного суспільства. З іншого боку, правова культура розуміється як 
система правових цінностей, яка утворилася в суспільстві в ході його розвитку 
і відображає досягнення як минулого, так і сучасності. Правова культура 
як суспільне явище складається із системи правових норм, сукупності наявних 
правовідносин та суб’єктів права, правосвідомості та фактичного становища 
у сфері законності та правопорядку. 

Правова культура – це також певний характер і рівень творчої діяльності 
особистості, у процесі якої вона здобуває і розвиває свої правові знання, 
уміння, навички. Правова культура характеризує ступінь і характер правового 
розвитку особистості. 

Нарешті, правова культура виступає як результат діяльності у сфері 
права. Правова культура виступає засобом правового регулювання суспільних 
відносин, заснованих на законах, формах взаємодії їх учасників; органічно 
пов’язана та взаємодіє із законодавством; використовується як інструмент 
покращення стану правового життя суспільства в цілому; сприяє спілкуванню 
суб’єктів політичного й правового життя суспільства, що виражається в різних 
формах правомірної поведінки та мислення, побудованого на вільному виборі 
гарантованих законами правових засобів досягнення поставлених цілей. 
Правова культура відображає всю сукупність правових процесів у суспільстві –
правоутворення, правотворчість, правове мислення, правомірну поведінку, 
правове регулювання, правореалізацію.

Правова культура включає правосвідомість, що формується під впливом 
об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільного розвитку, правові знання 
та уявлення, традиції, потреби, навички діяльності у відповідності до закону, 
повагу до права, а також реальну діяльність конкретних громадян, відповідно 
до правових установок і переконань (режим законності) і правову активність 
населення, посадових осіб і законодавців, урядовців тощо. На неї впливають не 
тільки історичні та соціальні процеси, а й геополітична ситуація в державі 
і духовна сфера суспільства. Якщо правова система функціонує в умовах 
законності, свободи, соціальної справедливості, поваги до права, то це сприяє 
підвищенню рівня правосвідомості всіх суб’єктів;

Кожне суспільство виробляє свою модель правової культури. 
До структури правової культури входять: а) правосвідомість – високий рівень 
свідомості, що включає оцінку закону з позицій справедливості, прав людини; 
б) правомірна поведінка – правова активність громадян, що полягає в їх належній
поведінці;в) юридична практика – ефективна діяльність законодавчих, судових, 



правозастосовних і правоохоронних органів; г) стан законності та правопорядку –
суспільні відносини, врегульовані за допомогою правових засобів, зміст яких 
складають правомірні дії суб’єктів права. Міцність правопорядку залежить від 
стану законності, без якої неможлива правова культура. Переконаність 
у необхідності дотримання норм права – це основа режиму законності 
та правопорядку.

Правова культура особи – це обумовлені правовою культурою 
суспільства ступінь і характер прогресивно-правового розвитку особистості, що 
забезпечують її правомірну діяльність. Правова культура особи означає не 
тільки знання та розуміння права, але і правові судження про нього як про 
соціальну цінність, і головне – активну роботу, щодо втілення в життя його 
положень і зміцнення законності та правопорядку. Як певний ступінь розвитку 
індивіда, правова культура людини виявляється насамперед у підготовленості 
цієї людини до сприйняття прогресивних правових ідей і законів, в умінні й 
навичках користування нормами права та в оцінці власних знань права. Вона 
характеризує рівень правової соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння 
і використання ним правових основ державного та соціального життя.

Структура правової культури багатогранна. До неї належать елементи, що 
знаходяться в різних площинах: формах вираження, соціальному рівні, змісті. 
Елементами правової культури є: 1) система правових норм як особливих 
правил поведінки, які виражені у вигляді певних нормативно-правових актів, 
рівень яких зумовлює рівень правової культури; 2) сукупність правовідносин –
суспільних відносин, врегульованих правовими нормами; 3) сукупність 
суб’єктів права; 4) високий рівень правосвідомості; 5) режим законності 
і правопорядку. Вона виявляється у правових культурних орієнтирах, творчій 
діяльності з їх реалізації і в отриманих позитивних результатах. 

Правова культура особи включає: 1) знання законодавства (інтелектуальний 
елемент), бо інформованість є важливим засобом формування юридично зрілої 
особистості; 2) переконаність у необхідності та соціальній корисності законів 
і підзаконних нормативно-правових актів (емоційно-психологічний елемент); 
3) уміння користуватися правовим інструментарієм – законами й іншими 
актами – у практичній діяльності (поведінковий елемент).

Показником правової культури особи є її правова активність як вища 
форма правомірної поведінки, що передбачає: наявність високого рівня 
правосвідомості; знання права (внутрішній аспект); готовність до ініціативної 
правомірної діяльності в правовій сфері на основі поважного ставлення 
до права, переконаності в необхідності та справедливості норм права;
добровільне здійсненні норм права; цілеспрямовану, ініціативну, позитивну 
соціально корисну діяльність особи, що перевершує звичайні вимоги до 
можливої 
і належної поведінки, спрямовану на розвиток демократії, зміцнення законності 
та правопорядку (зовнішній аспект). Правова культура особи (загальна 
і спеціально-професійна) сприяє виробленню стилю правомірної поведінки, що 
формується в залежності від: ступеня засвоєння і прояву цінностей правової 



культури суспільства; специфіки професійної діяльності; індивідуальної 
неповторності творчості кожної особистості.

Правова культура професійної групи (професійна правова культура) –
одна з форм правової культури суспільства, властива певній спільності людей, 
яка професійно займається конкретним видом діяльності, що вимагає фахової 
освіти і практичної підготовки. Професійній правовій культурі робочої групи 
(колективу) і її членам властива більш висока ступінь знання і розуміння 
правових явищ у відповідних галузях професійної діяльності.

Юристів можна віднести певної специфічної групи носіїв правової 
культури. Правова культура юриста – це система професійно-правових знань, 
умінь і навичок, що характеризують високий ступінь правового розвитку особи 
і її впливу на правову культуру суспільства через практичну юридичну 
діяльність у суворій відповідальності із законом.

До структури правової культури юриста відноситься такі складові як:
1) правова освіченість і інформованість – професійне знання 

законодавства та міжнародно-правових актів ;
2) компетентність – обізнаність у праві, авторитетність права 

і переконаність у його необхідності, соціальній користі законів і підзаконних 
актів, нормативних договорів, у правильності і справедливості правових норм; 
усвідомлення необхідності дотримуватись законів і службових розпоряджень;

3) професійне користування правовим інструментарієм.
Правовій культурі юриста властивий більш високий рівень правової 

свідомості і мислення. Визначальним критерієм у професійно-правовій 
культурі юриста є високе місце права, його верховенство, яке повинне 
втілюватися через підготовку високопрофесійних юридичних кадрів, 
підвищення ролі юридичних служб у всіх сферах суспільного і державного 
життя, посилення положення суду, адвокатури, прокуратури, поліції, нотаріату, 
наукових юридичних установ, ефективність роботи професійних юридичних 
організації, зокрема правозахисних тощо. Визначальною ознакою правової 
культури юриста є конституційність і законність його діяльності, яка 
є спеціалізованою для кожної професійно-правової групи (адвокатів, суддів, 
працівників поліції, прокурорів) Характерним є те, що у різних правових 
групах різні рівні правової культури.

Правова культура в кримінальному судочинстві – особлива складова 
духовної культури людства, яка фіксує досягнення суспільства в розвитку 
правових феноменів в цілому, розкриває роль правових ідеалів і цінностей 
у житті суспільства, зокрема у сфері кримінально-процесуальної діяльності. 
Вона має свої, притаманні лише їй специфічні властивості та функції, 
що відрізняють її від інших форм культури завдяки її безпосередньому зв’язку 
з державою, законодавством, правом. Під правовою культурою певного суспільства 
розуміється різновид загальної культури, який становить систему цінностей, 
що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності в цьому
суспільстві. У праві загальновизнаним є положення про те, що між законністю 
і культурою існує прямий зв’язок і двосторонній зв’язок, адже основою 
законності є належний рівень правової культури. 



Правова культура як складний суспільний феномен, що утворився 
на ґрунті синтезу права і культури визначається як система знань і розуміння 
права, неухильне виконання його вимог як усвідомленої необхідності та 
внутрішньої переконаності [3], тому правова культура характеризується не 
тільки глибоким засвоєнням правових цінностей, а і їх реалізацією у практичній 
поведінці. Сутність цього явища визначається як основа законності кримінального 
провадження. В аспекті дослідження цього явища у кримінальному провадженні 
слід проаналізувати взаємозв’язок цих соціально-правових явищ на 
індивідуальному рівні з урахуванням специфіки діяльності суб’єктів
правозастосування в цій галузі. Важливим елементом правової культури 
суб’єкта правозастосування – юриста-професіонала є високий рівень його 
правових знань, який з огляду на особливе значення правозастосовної 
діяльності як особливої форми реалізації права, повинен бути професійно 
високим, вищим за загальну правову культуру суспільства і ґрунтуватися на 
знанні і неухильному виконанні вимог Конституції України, КПК України, 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, інших актів законодавства (ч.1 стаття 9 КПК України) і діяти в межах 
закону за принципом – дозволено тільки те, що передбачено законом [2]. 

Юрист-професіонал як суб’єкт правозастосування у цій сфері повинен 
мати системні знання щодо системи права загалом, галузевого права та знання 
з теорії права, потреба в яких може бути найрізноманітнішою, адже відсутність
необхідних правових знань або їх низький рівень достатньо часто стають 
причиною помилок. Однак із правозастосовної практики випливає, що причинами
порушень закону є не лише незнання закону, основною причиною владного 
свавілля у сфері кримінального провадження є відсутність в уповноважених 
суб’єктів належної поваги до законів, ігнорування їх соціальної цінності 
та значущості в системі регуляторів суспільних відносин.

Повага до права є складовою невід’ємною частиною правової культури, 
а ставлення суб’єкта до права є елементом правосвідомості , яка має два рівні: 
психологічний і ідеологічний. Психологічний рівень пов’язаний з емоційним 
сприйняттям правової дійсності. Ідеологічний рівень характеризується 
наявністю свідомого, систематизованої основи в судженнях про правові явища 
та процеси, у розумінні сутності права, відношення до виконання його 
приписів, які забезпечують законність кримінального провадження. Виключно 
суб’єкт, який володіє не тільки достатнім рівнем правових знань, а й шанобливо 
ставиться до права, розуміє його соціальну цінність, є солідарним з його 
вимогами, здатний професійно розглянути подію і дати їй належну об’єктивну 
оцінку, прийняти законне, обґрунтоване, умотивоване та справедливе рішення.

Сучасний процес формування правової культури у суб’єктів 
правозастосування в кримінальному процесі, зокрема, у сфері оперативно-
розшукової діяльності, має значні труднощі та проблеми, які зумовлені, 
неоднозначністю політичних, моральних, професійно-цільових, ціннісних 
вимірів форм і засобів кримінально-процесуальної діяльності. При цьому 
характерною рисою правосвідомості суб’єктів забезпечення законності 



у сучасному кримінальному провадженні є не шанобливе ставлення до права 
та закону як його зовнішньої форми вираження, а явище прямо йому 
протилежне – правовий нігілізм – деформований стан підсвідомості 
особистості, групи, суспільства, що характеризується зневажливим ставленням 
до правових принципів і традицій, ігноруванням вимог закону, цінності права, 
без наявності злочинного умислу. Наслідком правового нігілізму стають 
численні правопорушення та кримінальні злочини [1]. Причинами правового 
нігілізму в Україні є економічні, соціальні, юридичні, а останні роки 
й політичні фактори («сміттєва люстрація»), низький професійний рівень або 
його відсутність (порушення низки економічних кримінальних справ 
з політичним підґрунтям, заяви про злочинців без винесення вироку та публічні 
звинувачення у вчиненні злочинів тощо). 

Характерною рисою сучасного правового нігілізму в сфері кримінального 
судочинства є поширення навиків і стереотипів не правової поведінки, порушення 
вимог закону, ігнорування прав і свобод людини, що підтверджується звітом про 
роботу прокуратури за 12 місяців 2015 р., за яким за фактами порушень щодо 
реєстрації заяв і повідомлень про вчинені злочини, здійсненні досудового 
розслідування, зокрема, пов’язаних із застосуванням незаконних методів 
розслідування, незаконними притягненнями до кримінальної відповідальності, 
незаконними утриманнями під вартою тощо вирішено питання про притягнення 
до юридичної відповідальності 22 285 посадових осіб, а за 6 місяців 2016 р. 
кількість таких осіб становить 12 270, що свідчить про тенденцію зниження 
правової культури та зростання правопорушень вчинених суб’єктами 
кримінального провадження [3].

Висновок: Здійснення кримінального провадження буде законним 
за умови, коли уповноважені державні органи та їх посадові особи будуть знати 
кримінально-процесуальне законодавство, правильно його розуміти і тлумачити, 
володіти належним інструментарієм законного застосування цього законодавства 
і неухильно дотримуватися його вимог та адекватно застосовувати з тим, щоб 
належним чином забезпечити ефективне виконання завдань кримінального
процесу в межах наданих їм повноважень. Правова культурі в структурі 
механізму забезпечення законності кримінального провадження суб’єктами 
правозастосування займає одне із чільних місць. Доки у кожного прокурора, 
слідчого, судді не буде правильного розуміння принципів верховенства права, 
законності, змагальності, обов’язку доведення вини, дотримання прав і свобод 
людини, об’єктивності і неупередженості при проведенні слідчих дій та під час 
судового розгляду справи, дотримання презумпції невинуватості, 
відповідальності уповноважених осіб не варто сподіватися на те, що реалізацію 
будь-якого положення КПК України в контексті дотримання і захисту прав 
людини не буде перекручено. Усуненню цих недоліків повинне сприяти 
підвищення рівня правової культури. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ В НОРМАХ ПРАВА ЯК ПОТРЕБА ЧАСУ
В українському суспільстві соціальна несправедливість має прояв 

у нерівності доходів і витрат на різні види потреб. Існуюча економічна 
нерівність пригнічує знедолену більшість і роз’єднує націю. Розбудова 
демократії в Україні супроводжується поглибленням соціальної несправедливості,
що породжує нестабільність і поглиблює її кризисний стан.

Існуюча представницька система влади є не чим іншим, як компромісом 
її із старим комуністичним тоталітаризмом та його порядком, що зберігає 
за владою всі повноваження та необмежене втручання у всі сфери 
життєдіяльності людини. 

Стосовно сучасної України ідеї демократії, громадянського суспільства 
й справедливості є філософсько-правовою абстракцією, які не втілилися 
в реальну систему існуючого права, насамперед – цивільного, і не відповідають 
загальноцивілізаційним стандартам. Не слід говорити й про юридичну форму 
конституційного права в Україні, яка створювалася законодавчою владою під 
тиском суперечливого процесу розбудови національної держави і зовнішнього 
впливу європейських політичних інститутів. 

На відміну від європейської демократії, в юридичних нормах якої теза 
про приватну власність еволюціонувала до ідеї соціальної справедливості 
і знайшла своє конкретне втілення в конституційних положеннях про 
її соціальні функції, в Україні вона є лише складовою частиною ринкової 
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економіки, де недостатньо розвинутий зв’язок із соціальною справедливістю, 
суспільним благом. У європейському праві закріплений новий підхід 
до приватної власності із врахуванням ідеї соціальної справедливості. У цьому 
контексті в міжнародних актах на перше місце висуваються соціально значимі 
суспільні мотиви, серед яких виділяють, по-перше, забезпечення добробуту 
нації та її розширене відтворення, по-друге, захист державою прав і свобод 
громадянина, по-третє, забезпечення правопорядку, по-четверте, утвердження 
публічної політики і моральність політиків і, насамкінець, збереження 
й розвиток здоров’я нації. 

Для утвердження соціальної справедливості в Україні потрібно подолати 
розрив між конституційно закріпленими правами громадян і тими 
обмеженнями, які склалися внаслідок підзаконної «правотворчості» державних 
виконавчих органів влади. Чи доцільно законодавчій владі йти на поступки 
виконавчій владі в обмеженні прав і свобод громадян, які вже закріплені 
в Конституції, але не мають юридичних механізмів захисту в суді?

Для сучасної української Конституції насамперед потрібні не декла-
ративні юридичні норми, а глибоко осмислені та юридично відпрацьовані 
досконалі норми, які б забезпечували реальні гарантії, які суспільство 
й держава можуть практично забезпечити. Спроба надати виконавчій гілці 
влади доповнювати чинні законодавчі норми віддзеркалює, по-перше, 
їх недосконалість, а по-друге – незбалансованість владних функцій між різними 
гілками влади. У межах сучасної програми реформування правової системи 
спостерігається тенденція ретінізації «приватної власності» та сакралізації 
власників як політичної інституції суспільства [1, с. 80].

Специфіка розуміння політичної справедливості, що лежить в основі 
цивільного права з давніх часів, багато в чому залежить від історично 
сформованої політичної культури суспільства, правосвідомості, економічних 
інтересів політичних організацій, що розгортаються в просторі й часі. 
У контексті цих роздумів слід принципово визначитися, що політична 
справедливість забезпечується справедливими законами про політичний устрій 
країни та діяльність партій. Згідно теоретичних поглядів І. Бентама, політична 
справедливість можлива там, де закон регулює інтереси різних соціальних 
верств за принципом їх поєднання, гармонізації, де діяльність політичних 
інститутів характеризується доброчинністю в державі і суспільстві. Тобто 
політична діяльність партій забезпечує мир, правопорядок, злагоду і користь 
для громадян, або за формулою політика мусить спрямовуватися 
на забезпечення щастя найбільшої кількості людей [Цит. за: 2, с. 162]. 

Соціальна система мусить бути такою, щоб розподіл суспільного блага 
здійснювався на основі принципу справедливості. Цього можна домогтися 
завдяки справедливій політиці шляхом оподаткування та регулювання прав 
власності для забезпечення приблизної рівності в розподілі необхідних для 
нормального життя суспільних благ. Для цього потрібні відповідні державні 
і політичні інститути, які б забезпечували умови для виключення з життя 
суспільства різних форм егоїзму. 



Найбільш актуальні питання, пов’язані із забезпеченням справедливості, 
виражені в тому, що кожний громадянин зобов’язаний оцінювати діяльність 
законодавчої й виконавчої гілок влади і соціальної політики за критеріями 
справедливості. 

По-друге, громадяни зобов’язані самі вирішувати, які інституційні 
механізми здатні забезпечити примирення соціально-економічних конфліктів 
на основі справедливості. 

По-третє, враховуючи той незаперечний факт, що з часом політичні 
інститути та процеси не відповідають ідеї справедливості, то громадяни мають 
всі підстави самі з’ясовувати, які з них мусять бути скасовані, а як слід 
утворити та визначити основні межі політичної лояльності владі.

Таким чином, у перехідний період від президентсько-парламентської 
форми державного правління в Україні до парламентсько-президентської 
необхідні зміни в конституційному праві, позначені національно-
демократичною традицією та новою світоглядною філософсько-правовою 
парадигмою, що розгортається в межах пошуку справедливішого, ніж 
є, державного устрою, яке повинно знайти відображення у всіх галузях права. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Публічне управління – це різновид суспільно-корисної діяльності, яка 

здійснюється певною сукупністю суб’єктів, зокрема органами державної влади.
Професор С. Чернов зазначив, публічне управління – це здійснення 

сукупності раціональних впливів на функціонування та розвиток колективу 
людей на основі програми управління та інформації про поведінку та стан 
об’єкта управління, спрямованих на підтримку, поліпшення та розвиток об’єкта 
управління для досягнення наперед визначеної сукупності цілей. Звідси 
логічним є висновок, що публічне управління має бути спрямоване 
на реалізацію цінностей суспільства [2, с. 4].

Сучасний стан української державі є дуже складним. І він максимально 
впливає на зміст державного управління, яке повинно бути адекватним ситуації 



що склалася, її негативним і позитивним складовим. Базовою негативною 
складовою є масштабна і гостра системна криза державності, яка привела 
до масових громадянських конфліктів, анексії Криму Росією, до 
повноформатної війни в Донецької та Луганської областях України, 
формуванням там сепаратистських псевдодержавних утворень. Вже загинули 
тисячі військових та мирних громадян, і кінця конфлікту немає. Україна 
втягнута в конфлікт с Росією, якій підриває економіку та благополуччя 
громадян, підштовхує країну до колапсу. Таким чином, Україна дійшла 
до крайньої точки буття. Державне управління в цих умовах повинно бути 
максимально чітким та орієнтованим на вирішення проблем забезпечення миру 
і незалежності України. [1, с. 122]

Проблематику формування державного управління досліджені у наукових 
роботах багатьох відомих вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: 
В. Бакуменко, О. Амоші, К. Аллен, Б. Андрушкова, О. Забужко, А. Гальчинського,
Д. Вальдо, А. Турен, М. Данька, О. Лапко, І. Макаренка, Б. Малицького, 
О. Поповича, В. Семиноженка, В. Бодров, А. Колодій та ін. 

На нашу думку, в сучасності, існує певний дефіцит досліджень щодо 
забезпечення вивчення даного питання в умовах переходу до сталого розвитку: 
не створено досконалої теоретичної моделі такої політики, не повною мірою 
визначено змістовні, структурні та функціональні особливості, не розроблено 
концептуальний механізм її формування та здійснення.

В першу чергу слід зазначити, що за роки незалежності Україна 
неодноразово поставала перед необхідністю адекватно реагувати на виклики, 
обумовлені як внутрішніми суперечностями подальшого розвитку, так і на 
серйозними викликами постіндустріального суспільства: глобалізацією та дифе-
ренціацією, радикальною трансформацією ринків праці, виникненням принципово
нових технологій, загостренням конкуренції на національному, регіональному 
та світовому рівнях тощо. Насамперед всього, мова про пошук власного шляху 
розвитку з урахуванням національної традиції державотворення та необхідність 
підвищення ефективності публічного управління шляхом кардинального 
поліпшення діяльності органів влади. Але в реальності ми маємо змішану 
систему державного управління, суттєвим недоліком якої є відсутність єдності, 
цілісності, послідовності у діяльності органів публічної влади всіх рівнів. 
Однак, необхідність трансформації системи державного управління, рівно 
як і модернізація її складових – системи державної служби, реформування 
адміністративної, судової, пенсійної та інших систем на часі не викликає 
сумніву в жодного спеціаліста, який вивчає дане питання, працює в цьому 
напрямку або цікавиться питанням «Проблематика публічного управління».

Кожне суспільне явище має об’єктивні і суб’єктивні причини. Загалом, 
складність розбудови нової системи публічної влади, механізму управління 
суспільним розвитком – є об’єктивною причиною. І в цьому сповна переконує 
досвід зарубіжних країн, які починаючи ще 80-х рр. минулого століття досить 
успішно здійснили адміністративне (адміністративно-політичне, державно-
управлінське) реформування у сфері публічного управління. [4, ст.11]



Варто зазначити, що потреба змінити ієрархічне адміністрування на нову 
форму управління зумовила розвиток теоретичних концепцій та моделей, 
спрямованих на забезпечення задоволення суспільних потреб, які випробувані 
на практиці чималою кількістю секторів та інститутів сучасного суспільства [3]. 
Їх детальний аналіз (якщо за критерій взяти відношення органів влади, 
державних службовців до громадян) надає змогу виокремити три глобальних 
напрямки перспективного розвитку публічного адміністрування. Зокрема: 
ринково-ліберальний підхід, який базується на моделях нової економіки, нового 
менеджменту, нового публічного адміністрування, впровадження інструментів 
і технологій приватного сектору в діяльність органів публічної влади. Розвиток 
демократичного управління на теорії громадянського суспільства, соціосине-
ргетики, а також концепціях «рецептивного / сприйнятливого адміністрування», 
«Good Governance» (досконалого або належного управління), «Responsive 
governance» (відповідального управління), «Democratic Governance» вихідними 
принципами яких є: сталість та цілісність формування політики, участь
громадян, централізація та децентралізація, відкритість та прозорість, високі 
етичні стандарти.

Якщо розглянути ситуації на Батьківщині в України, то маємо досить 
цікаву картину. Щонайперше – не сформованість дієвого державного 
механізму, адекватного сучасному стану розвитку українського суспільства, 
внутрішнім і зовнішнім викликам. У поєднанні із тими методами державного 
управління, які притаманні державно-управлінській діяльності, рівнем 
підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
що значною мірою не відповідає складності, характеру та динаміці завдань, 
які необхідно вирішувати на нинішньому етапі розвитку української 
державності – це призводить до постійних зволікань з реальними діями щодо 
проголошених напрямків реформування. Тобто в Україні є спеціалісти, але 
немає навчання. Немає інституту, де люди б могли пройти курс підвищення 
кваліфікації щодо роботи у органах місцевого самоврядування. Проте, 
зрозуміло, що говорити про децентралізацію не знаючи, що це не можливо. 
Люди, які мають допомагати іншим, працювати прозоро і наполегливо, в 
умовах децентралізації влади, на мою думку, працюють ще за «савковим 
методом». Безперечно, сучасний етап інституційних перетворень в Україні 
характеризується об’єктивною потребою здійснення адміністративної реформи 
в органічному взаємозв’язку з політичною (конституційною), судовою 
і територіальною реформами. Тобто, трансформація чинної системи публічної 
влади і управління з метою її наближення до стандартів країн ЄС, та внесення 
принципових змін щодо конституційних засад політичної системи держави. 
Це надало б змогу не тільки гарантувати реалізацію принципу народного 
суверенітету, але й модифікувати форму державного правління, здійснити 
зміни в політико-адміністративних відносинах (щонайперше у статусах, 
повноваженнях, способах формування та структурі вищих органів влади), 
децентралізації державної влади. Здійснення реформи системи публічної влади 
на регіональному та місцевому рівнях надасть змогу оптимізувати 
територіальну основу соціально-економічного розвитку країни, організацію 



і функціонування системи органів державної влади і місцевого самоврядування 
(запровадження нової моделі місцевого самоврядування).

Слід відмітити, що аналіз кризових ситуацій, в котрих перебувала 
Україна свідчить, що кризові ситуації впливали на перебіг реформування 
[5, с. 31]. Криза оголює проблеми, висвітлює шляхи їх вирішення, консолідує 
суспільство, актуалізує необхідність її подолання. Президент України 
П.А.Порошенко на презентації «Стратегії 2020» розвитку держави підкреслював: 
«Тільки реформи можуть оновити державу, яка не здатна відповідати на запити 
громадян. Альтернативою цьому є тотальний колапс». Звертають увагу 
на це також видатні реформатори інших країн. Основною доленосною 
проблемою сучасної України є проведення системних реформ, від реалізації 
котрих залежить її надійне майбутнє. Проблема реформування українського 
суспільства і держави є родовою проблемою України. Вона з’явилася 
ще в перший день проголошення незалежності і актуального до сих пір. 
Реформування потрібує значних інтелектуальних та політичних зусиль 
реформаторів, відповідного ресурсного забезпечення, миру, підтримки 
зарубіжних партнерів та національного громадянського суспільства. [6, с. 3–4]

Отже, варто зазначити, що мова про перехід до відкритого суспільства, 
в якому відповідно до розуміння властивостей і динаміки розвитку суспільства 
має формуватися адекватна модель публічного управління, суб’єктом якого 
виступає держава як орган самоорганізації соціуму. А з врахуванням того, що 
«інстинкт реформування має стати сутністю практики державного управління», 
постійним процесом, а не тимчасовим явищем, спрямованим на підвищення 
ефективності інститутів влади, то і пошуки науковців та практиків тривають. 
Актуальність проблеми державного управління варто поглиблено вивчати 
науковцям, студентам та всім свідомим українцям. Потрібно створити 
і в Україні потужну базу, яка б профільно займалася вивченням даної тематики, 
так як це спостерігається у європейських країнах.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ КОМПЛАЕНС-ФУНКЦИИ
Термин «комплаенс» сегодня стало синонимом эффективного, 

действенного и этического управления. Все большее количество компаний при 
производстве и сбыте продуктов используют систему комплаенс. Опыт 
показывает, что там, где система комплаенс является неотъемлемой частью 
корпоративного управления, возникают реальные предпосылки к росту 
конкурентоспособности предприятия и его продукции, улучшению его 
технико-экономических показателей работы, созданию благоприятного
социально-психологического климата.

Целью любых функций «комплаенс-контроля» является максимальное 
устранение возможностей возникновения любого риска либо амортизация 
(минимизация) его воздействия. Это означает, что сотрудники экономического 
субъекта должны четко знать, что ими будет предприниматься для 
нейтрализации или смягчения последствий риска и каким образом эти действия 
будут происходить. Управление рисками, влияющими на деловую репутацию 
и имидж экономической системы, реализуется, как правило, путем разработки 
регламентирующих документов и создания условий, при которых все 
сотрудники обязаны вести себя в соответствии с высокими профессиональными 
и морально-этическими стандартами в отношении как внешних, так 
и внутренних участников рынка. В этих условиях организация должна 
формировать и постоянно поддерживать свой имидж как достойного участника 
рынка. Тем более такая целенаправленная работа для экономического субъекта 
не может быть обременена дополнительными рисками.

Ежегодно компания «Эрнст энд Янг» проводит международное 
исследование по вопросам управления комплаенс-рисками [2]. Респонденты 
данного исследования находятся в различных странах, в том числе и в Украине. 
По результатам данного исследования на первое место среди очень важных 
навыков сотрудников комплаенс-службы выходят навыки, связанные 
с выявлением и оценкой комплаенс-рисков (56%), совершенствованием 
процессов и процедур контроля (51%). В качестве важных навыков отмечены: 
знание действующего законодательства (61%), знание принципов 
корпоративного управления (58%), знание управленческого учет 
(59%) и т.д. Налицо тенденция в сторону развития навыков, направленных 
на выявление внутрипроизводственных резервов и разработку рекомендаций 
по их реализации. При этом треть опрошенных предприятий создали у себя 
интегрированную систему управления комплаенс-рисками. В 57% опрошенных 
компаний наблюдается лишь периодическое взаимодействие подразделения 
внутреннего аудита с отделом управления рисками, обмен информацией 



о рисках и контрольных процедурах по запросу, что свидетельствует о необхо-
димости использования зарубежного опыта в данной области. Полноту 
и качество оценки рисков в компаниях по ключевым областям риска 
характеризуют данные табл.1.

Таблица 1 – Полнота и качество оценки рисков в компаниях по ключевым областям 
компалаенс-риска*

Ответы респондентов, в %

№ п/п Виды риска

Риски 
выявляются 
в полном 
объеме, 
количественно-
качественная 
оценка

Частично 
выявляются, 
качественная 
оценка

Не 
выявляются

1 2 3 4 5

1
Общий финансовый риск, 
в том числе в следующих 
областях:

36 40 4

1.1
Процентные ставки, курсы 
валют

36 42 11

1.2 Структура капитала 38 33 18
1.3 Ликвидность и кредиты 44 36 7

2
Общий стратегический 
риск, в том числе в 
следующих областях:

22 47 9

2.1 Отношения с инвесторами 18 44 20

2.2

Динамика макрорынка 
(экономика, социальная 
политика, политическая 
сфера)

18 53 13

2.3
Слияния, приобретения 
и продажа активов

27 47 13

2.4
Масштабные инициативы 
и инвестиционные 
программы

31 40 13

2.5
Динамика конкурентного 
рынка

36 36 13

2.6

Планирование и выделение 
ресурсов (организационная 
структура, стратегия, 
бюджетирование)

38 36 13

3

Общий риск несоответствия 
законодательным 
требованиям, в том числе 
в следующих областях:

13 58 2

3.1
Кодекс этики (вопросы 
этики)

9 44 33

3.2

Законодательство (права 
интеллектуальной 
собственности, контракты 
и др.)

11 62 13



1 2 3 4 5

3.3
Корпоративное 
законодательство

16 69 4

3.4

Регулирование (охрана 
труда, технические 
регламенты, таможенные 
правила, лицензирование 
и т.п.)

18 67 4

3.5

Налоги (налоговая 
стратегия и планирование, 
трансфертное 
ценообразование)

38 51 4

4
Общий операционный 
риск, в том числе в 
следующих областях:

18 51 4

4.1
Персонал (поиск и подбор, 
удержание, развитие)

7 62 20

4.2

НИОКР (анализ рынка, 
проектирование, 
разработка, тестирование 
продуктов)

11 36 38

4.3 Экология 13 33 33

4.4

Чрезвычайные 
обстоятельства (природные 
катаклизмы, 
террористические акты)

13 42 27

4.5
Цепочка поставок 
(планирование, запасы, 
сбыт)

16 42 24

4.6
Промышленная 
безопасность

18 36 27

4.7

Продажи и маркетинг 
(реклама, ценовая 
политика, поддержка 
клиентов)

22 51 16

4.8
Производственная 
деятельность 

24 51 11

4.9

Информационные 
технологии (управление 
ИТ, информационная 
безопасность, доступность 
ИТ)

27 55 9

4.10 Учет и отчетность 33 47 9
4.11 Сохранность активов 38 42 9
*Составлена на основе результатов анкетирования руководителей служб внутреннего аудита 

и представителей высшего руководства организаций различных отраслей.

Как показывают данные табл. 1, все большее внимание уделяется рискам, 
обусловленным действием внешних факторов макросреды. При этом наиболее 
высоко компании оценивают общие финансовые риски, а также риски
в областях планирования и бюджетирования, налогообложения и мошенничества.



Для украинских служб комплаенс-аудита характерен низкий уровень 
использования электронных систем управления аудитом. Программное 
обеспечение, разработанное силами самого предприятия, использовали 12,2% 
респондентов, специализированные продукты – 8,2%. 61% респондентов, 
сознавая преимущества использования информационных технологий во 
внутреннем комплаенс-аудите, планирует внедрить электронную систему 
управления комплаенс-аудитом. 

Выявленные тенденции свидетельствуют об изменении роли службы 
внутреннего комплаенс-аудита, что связано с использованием в большинстве 
организаций ее работы не только для оценки системы внутреннего контроля, но 
и для содействия руководству компании в решении задач в области управления 
рисками и повышения эффективности бизнес-процессов, что делает необходимым 
выработать методические подходы к планированию деятельности службы 
внутреннего аудиту, использовать риск-ориентированный и процессный 
подходы.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

Нормативно-правове забезпечення музейної справи в Україні, як і всієї 
галузі культури, перебуває на стадії формування та вдосконалення. 
Нормативно-правові акти, які прийняті в музейній галузі є достатньо 
недосконалими, іноді – суперечливими, саме в цьому є актуальність 
та важливість обраної теми.

Проблемами розвитку української культури, дослідженням впливу 
державотворчих процесів на її розвиток та формування займалось чимало 
науковців. Зокрема, О. Гриценко, В. Карлова, Н. Фесенко, О. Буценко, І. Дзюба 
зробили значний теоретичний внесок у вивчення даного питання [6, с. 273].

Метою даної роботи є визначення та аналіз основних нормативно 
правових актів у сфері музейної справи, внесення пропозицій щодо 
вдосконалення окремих напрямів законодавчого забезпечення.

Основним законодавчим актом є Конституція України. Зокрема, у статті 
11 якої визначено, що «держава сприяє консолідації та розвитку української 
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів 
і національних меншин України» [1].

Наступним важливим документом у сфері музейної справи є Закон 
України «Про музеї та музейну справу». Цей Закон регулює суспільні 
відносини у сфері музейної справи, визначає правові, економічні, соціальні 
засади створення і діяльності музеїв України та особливості наукового 



формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання Музейного 
фонду України, його правовий статус.

Даний Закон поширюється на всі види музеїв та заповідників у частині 
їх музеєфікації, а також обліку, зберігання та використання, охорони, 
консервації, реставрації музейних предметів, музейних колекцій та предметів 
музейного значення [2].

Неабияку роль у сфері музейної справи відіграє Закон України «Про 
культуру», від 14 грудня 2010 року № 2778-VI [3]. Зокрема, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 
призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 
28 січня 2016 року№ 955-VIII встановлено порядок призначення на посаду 
керівників державних та комунальних закладів культури [4].

Крім цього, вказаним нормативно-правовим актом врегульовано трудові 
відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним 
персоналом) закладів культури, визначено формування кадрового складу 
художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів 
культури.

Варто звернути увагу на недоліки внесених змін. На наш погляд, 
особливий акцент варто зробити на порядку обрання керівника державного 
закладу культури, що належить до сфери Міністерства культури України. 

Наказом Міністерства культури України від 31 травня 2016 року № 380, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 809/28939, затверджено 
Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії 
з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу 
культури, що належить до сфери управління Міністерства культури 
України (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІ Положення, склад конкурсної комісії та 
її повноваження формуються відповідно до статті 213 Закону України «Про 
культуру».

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів. Персональний склад
конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом 
орган управління, що проводить конкурсний добір.

У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури, яким управляє центральний орган 
виконавчої влади, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають 
члени трудового колективу, громадські організації в сфері культури 
відповідного функціонального спрямування та орган управління.

У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного 
чи комунального закладу культури, яким управляє орган влади Автономної 
Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають 
члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного
функціонального спрямування та орган управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу 
обираються на загальних зборах трудового колективу.



Громадські організації в сфері культури відповідного функціонального 
спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом 
жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган 
управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному 
веб-сайті.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. 
Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів 
влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:
- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-

адміністрування;
- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій 

у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій в сферах 

культури [5].
У результаті проведеного аналізу сформованих Міністерством культури 

України конкурсних комісій, нами виявлено, що до участі в роботі комісій, 
подають необхідний пакет документів професійні спілки, асоціації 
та організації, основною статутною діяльністю яких не є діяльність у сфері 
культури.

Те ж саме стосується і осіб публічного та бізнес-адміністрування. Інша 
справа, якщо так звані «бізнес-адміністратори» долучаються до проведення 
культурно-мистецьких проектів, до видавничої діяльності, є упорядниками 
періодичних друкованих видань або мають відношення до роботи закладів 
культури.

Новели законодавства, на жаль, не врегулювали порядок призначення 
та звільнення з посади музейних працівників. Проблема «старих кадрів» 
є надзвичайно гострою. Відсутність належної освіти й прагнення до 
естетичного та раціоналізаторського зросту з боку працівників, що мають 
музейний стаж понад 40 років, гальмує розвиток закладу культури.

Сучасні інтеграційні процеси, які дають можливість відвідати будь-яку 
країну світу, роблять українського туриста – потенційного музейного 
відвідувача, більш критичним до сприйняття застарілих підходів в експо-
зиційній роботі.

Таким чином, у зазначеному контексті, новообраний керівник, до якого 
висуваються досить серйозні вимоги при призначенні на посаду, не має 
відповідних правових підстав для формування такої команди, яка ефективно 
працюватиме на результат – розвиток музейної справи України.

Отже, вважаємо за доцільне внести зміни до чинного законодавства 
України, а саме: запровадити контрактну форму трудових відносин з праці-
вниками музейних закладів усіх рівнів; встановити чіткі кваліфікаційні вимоги 
до наукових працівників - музейників, а також надати право керівникам 
музейних закладів встановлювати обсяг річного навантаження науково-
дослідної, експозиційної, виставкової, фондової та екскурсійної роботи. 
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Обравши свідомий шлях на поглиблення євроінтеграції, важливим 
кроком на якому є Угода про асоціацію з Європейським Союзом, перед 
Україною постає питання готовності менталітету нашого суспільства, а зокрема 
його правосвідомості, до європейських норм, вимог та стандартів. Основою для 
усвідомлення гідності права та важливою складовою процесу реального 
втілення в життя його норм є розвинута правосвідомість, а тому навіть 
«найкращі» запозичені європейські закони, детально опрацьовані, не зможуть 
бути належним чином реалізовані, за низького рівня правової культури 
та правової свідомості.

Право як явище світової цивілізації і складова прогресу культури гостро 
реагує на всі процеси, що відбуваються в сучасному світі. Під впливом 
інтеграції відбувається зближення національних правових систем та їх інститутів. 
Базою такого зближення виступають загальнолюдські цінності – ідеї прав 
людини, соціальної справедливості, верховенства права, правової держави 



та інші, які набувають дедалі більшого розвитку. Тому розширення правових 
знань громадян про власні права, свободи та обов’язки є важливою умовою 
наближення вступу України до Європейського Союзу, її державного 
сходження.

Сьогодні ми стаємо свідками та дійовими особами чергового політико–
правового міфу, що народжується, про переможну ходу прав і свобод 
на пострадянському просторі та про єднання влади й народу. Це вважається 
основним досягненням існуючих там політичних режимів. Ми стали вільними, 
свобода вище над усе. Усі вільні, усі «гамузом», від бездомного до банкіра, бо 
всі є народ України. Оскільки права й свободи, що, як звісно, існують уже 
понад двісті років і які стали особливо популярними з другої половини 
XX століття, нарешті дісталися й нас. 

Сьогодні немає жодного політика, який би не проголошував про 
«боротьбу за права людини» або – гнівно – про «порушення прав людини». 
А далі все більше й «крутіше»: «так що, чим більше боротьба за права людини 
набувала популярності, тим більше вона втрачала будь–який конкретний зміст, 
доки врешті–решт не стала якоюсь тотальною позою всіх стосовно до всього... 
усе стало правом: бажання відпочинку – правом на відпочинок, бажання 
кричати вночі – правом кричати на площі...» [3, с. 169–170].

Але, зазвичай, в усіх випадках ідеться тільки про право на щось, хоч, як 
відомо теж, право не гарантує реалізації права на відпочинок, якщо відсутні 
матеріальні можливості в суспільства. Гарантії може дати лише економічний 
і політичний устрій держави. Ми ж бачимо сьогодні брутальну й безвідпові-
дальну, інакше чи точніше й не скажеш, політико–правову демагогію щодо 
цього питання.

Американський філософ права Р. Познер пише з цього приводу, 
що «фетишизація» прав, яка відбувається останніми десятиріччями, навряд 
чи доречна. Він заявляє, що корисність «старих» цивільних і політичних прав 
не така очевидна, як «нових» соціально–економічних прав, але останні, даючи 
переваги, вимагають затрат від суспільства: проголошуючи їх, треба ретельно 
обчислити їхню ціну [6, с. 70]. 

Стереотипні положення, цитати й заклинання з приводу «прав людини», 
які повторюються щодня в різних секторах соціального життя й часто далеко 
не в усьому, а часом ніяк не узгоджуються з реальною життєвою практикою, 
в уявленнях дедалі більшого числа людей поступово переходять на рівень 
формальних, пропагандистських гасел. Здається, тепер уже ніхто, аж до діячів 
відверто авторитарної політичної орієнтації, не побоюється проголошувати 
подібні гасла й заклинання та вносити їх до своїх декларацій і навіть 
юридичних документів, представляючи себе як «поборника», а то й «гаранта» 
прав і свобод людини, щирого «правозахисника»» [1, с. 646].

Розмови про єднання влади й народу в таких умовах облишимо 
як некоректні, тому що політичний простір пострадянського періоду 
сформувався під впливом потужного нігілістичного руху, який особливо 
відверто став проявлятися за часів перебудови. Заперечення колишніх 
цінностей, що зумовлювали норми політичного життя громадян СРСР, 



за майже двадцятип’ятиріччя існування незалежної держави в Україні значною 
мірою породило особливе ставлення до наявної влади, яка перебуває 
в перманентному самовизначенні, – байдужість до встановлюваних нею 
легітимних засобів закріплення нового державного режиму. 

Несталі політичні інтереси громадян (зорієнтовані на швидке позитивне 
«диво» в політиці, економіці та ін.), їхня низька політична активність під час 
виборчих кампаній, відсутність чіткої партійної ідентичності викликали 
серйозні інституціональні викривлення, які істотно уповільнили перехід 
України до демократичного суспільства [4, с. 221]. 

Криза інститутів влади, яка дискредитувала її перед народом у низці 
«мертвонароджених» або популістських законів (по суті – віртуальне 
законодавство), з одного боку, і політична апатія громадян, з іншого боку, 
призвели до неможливості здійснення інституціонального альянсу правлячої 
еліти з народними масами, чия електоральна поведінка стала об’єктом 
маніпуляцій і предметом піар–технологій. 

Крім цього, за визначенням міжнародних поважних інституцій, 
економічний, політичний і правовий простір держав перехідного типу 
пройнятий корупцією, хабарництвом та іншими тіньовими (на жаль, досить 
ефективними) регуляторами суспільних відносин, які підміняють собою 
офіційні й дискредитують чинну владу як перед своїм населенням, так 
і в міжнародних колах. Із цього приводу дуже добре сказала академік 
Т.І. Заславська: «Правовий «беспредел» панує … (неправовий простір, що 
розширився за роки «реформ», буквально пронизаний правом сильного). Нові 
закони й норми нерідко залишаються на папері, реальні ж практики 
розвиваються так, неначе цих норм і не було. Фіксується зростаюча роль 
тіньових правил і норм в економіці, політиці й інших сферах громадського 
життя. Домінування неформальних відносин над формальними регуляторами
[2, с. 7]. Із цілковитою підставою можна віднести вищесказане до всіх країн 
колишнього СРСР, у тому числі вказати і як на причину невдалих політичних, 
економічних, судових та інших реформ в Україні.

З правами й свободами справа не краща. Проблема прав і свобод людини 
в суспільстві не є новою. Палкі дискусії з цього приводу, як і сьогодні, тривали 
на черговому зламі історії – наприкінці XIX – на початку минулого століття, 
і тому немає сенсу наводити перелік учених, громадських діячів і політиків, які 
займалися нею тоді. З уваги найкращих представників громадської думки того 
часу не випала суть проблеми прав і свобод: політична свобода – це самоціль 
або засіб досягнення вищої мети – соціально–економічного та духовного 
розкріпачення людини [5, с. 58]. 

Підсумовуючи зазначимо, що повсякденна правосвідомість формується 
шляхом узаконення та зняття певних заборон елітою суспільства, які стають 
надбанням як окремої людини, так і цілих соціальних спільнот. Повсякденна 
правосвідомість українського суспільства містить в собі уявлення про 
прийнятні та неприйнятні форми людської поведінки. Характерні ознаки 
повсякденної правосвідомості українців проявляються у специфічному 



ставленні до свободи, рівності, справедливості, що знайшло свій прояв у звичаях
та традиціях.

Щодо деформації правосвідомості, то найбільш відверто вона виявляється 
в перехідний період розвитку суспільства, коли руйнуються старі ідеали, а замість 
них пропонуються інші, якісь сурогатні, коли виявляється недосконалість
правового регулювання, мають місце розбіжності між нормативно-правовими 
актами тощо. 

Ось чому в цей період (який зараз переживає й Україна) особливого 
значення набувають питання вдосконалення юридичної практики, оскільки 
саме за її допомогою формується нормативно-правова база кардинальних 
перетворень, у яких сферах суспільного життя вони би не проходили. 
їх вирішення – не тільки умова подальшого ефективного розвитку України, 
підвищення рівня правової свідомості та правової культури її населення, 
а й подолання існуючого в українському суспільстві правового нігілізму.
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ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ 
РЕФОРМИ

Одним із дієвих заходів охорони прав інтелектуальної власності є захист 
порушених прав суб’єктів права інтелектуальної власності на належні їм 
об’єкти права інтелектуальної власності в судових інстанціях.Судовий захист
є основною формою охорони прав інтелектуальної власності. На протязі 
тривалого часу особливу роль в охороні прав інтелектуальної власності 
відігравали господарські суди. Якщо хоча б одна із сторін у спорі щодо 
порушених прав інтелектуальної власності є фізична особа, тоді такий спір 
підвідомчий суду загальної юрисдикції. 

Судовий захист прав інтелектуальної власності, крім цивільного та гос-
поддарського законодавства, здійснюється адміністративним і кримінальним 
законодавством [1, с. 90].

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. [2] 
запроваджена трирівнева система судоустрою: місцеві суди; апеляційні суди 
(у складі яких можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих 
категорій справ); Верховний Суд. У складі Верховного Суду діятимуть п’ять 
структурних підрозділів. Постійно діючим колегіальним органом Верховного 
Суду є Велика Палата Верховного Суду, яка діє як суд касаційної інстанції 
з метою забезпечення однакового застосування норм права касаційними 
судами, так як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих Верховним 
Судом як судом першої інстанції. До складу кожного касаційного суду входять 
судді відповідної спеціалізації. Крім того, у Касаційному адміністративному 
суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо:
податків, зборів та інших обов’язкових платежів; захисту соціальних прав;
виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

 У Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі 
палати для розгляду справ щодо (про): банкрутство; захисту прав 
інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкуре-
нтним законодавством; корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних 
паперів. Інші палати у касаційних судах можуть створюватися за рішенням 
зборів суддів касаційного суду. В системі судоустрою діють вищі спеціалізовані 
суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ. Зокрема, одним 
із таких судів є Вищий суд з питань інтелектуальної власності, у складі якого 
можуть утворюватися судові палати. Закон встановив види і склад місцевих 
судів. Зокрема, місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються 
в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі 
(районах) і місті (містах), місцевими господарськими судами є окружні 
господарські суди, місцевими адміністративними судами є окружні 
адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом. 



У кримінальному провадженні обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють 
повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб, визначеному процесуальним законом [3, с. 200–201].

Прийняття 3 жовтня 2017 р. Верховною Радою України Закону України 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного 
процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів», внесло суттєві зміни в охорону прав 
інтелектуальної власності. Згідно частини другої ст. 20 ГПК України, Вищий 
суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав 
інтелектуальної власності, зокрема:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне 
найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо 
права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної 
власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення 
патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають 
такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;
4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі 

спорах щодо колективного управління майновими правами автора 
та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання 
договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 
комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від 
недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень 
або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 
збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження 
рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань 
[4].

На нашу думку, новостворений Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності не може в повній мірі захисти суб’єктивні права власників 
та законних користувачів об’єктів права інтелектуальної власності. По-перше, 
Указ Президента України «Про утворення Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності», не в повній мірі забезпечив доступність до 
правосуддя, оскількитериторіально він діє в м. Києві, що обмежує право 
доступу громадян (юридичних осіб) до правосуддя. По-друге, сумнівною 
виглядає можливість суду з питань інтелектуальної власності у складі лише 
21 судді забезпечити своєчасний та якісний колегіальний розгляд справ 
не лише як судом першої, а й апеляційної інстанції. Для прикладу, лише 
за минулий рік до судів першої інстанції надійшло 997 позовних заяв у спорах 
інтелектуальної власності (647 – у порядку господарського та 350 – у порядку 
цивільного судочинства) [5].



Отже, не почавши ще розгляд справ у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності, діяльність Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності потребує вдосконалення, але на це питання відповідь надасть тільки 
його практична діяльність.
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КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Конституція України в ст. 11 закріпила положення, що держава сприяє 

консолідації та розвиткові культури. Культуру розглядають як особистісне 
становлення людини та як спосіб її діяльності. Будь-яка діяльність має свої 
результати і результатом культурної діяльності є створення певних благ, які 
мають вартісне значення, а тому набувають економічного характеру. 
В сучасному глобалізаційному світі економічний чинник в культурній 
діяльності проявляється достатньо яскраво.

Згідно Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI
культура визначається як сукупність матеріального і духовного надбання 
певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого 
і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління 
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до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні 
цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти.

Відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 «Про 
Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”» серед першочергових пріоритетів 
реалізації Стратегії є реформа державної політики в сфері культури; ч. 10 перед-
бачено Програму популяризації України у світі та просування інтересів України 
у світовому інформаційному просторі зокрема присутності України 
в культурному середовищі.

Постановою КМУ від 01.02.2016 р. № 119-р «Про схвалення 
Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ»
передбачено, що реформування сфери культури є одним з основних завдань 
політики соціально-економічного розвитку України. Основними економічними 
факторами Стратегії є:

- її мета: це створення умов для сприяння творчій активності 
громадянина і формування в Україні економічних прав громадян;

- визначення основних напрямків діяльності, які мають вивести сферу 
культури і творчості з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши 
їй провідне місце в суспільно-економічному розвитку України;

- констатування факту, що саме культура сприяє розвитку творчої 
економіки;

- визначення стратегічних напрямків реформ – це посилення ролі
культури в соціально-економічному розвитку України;

- розробка системи показників впливу культури на соціально-
економічний розвиток;

- вивчення та адаптація міжнародного експертного досвіду, гармонізація 
системи показників впливу культури на соціально-економічний розвиток 
за європейськими та світовими стандартами.

Важливим чинником розвитку економіко-правової складової культури 
є нормативно-правова діяльність у цій галузі. У табл. наведено кількість 
нормативно-правових актів уповноважених органів у галузі культури, 
прийнятих за останні 5 років і станом на лютий 2018 р. (за даними сайту 
www.rada.gov.ua):

Рік Кількість нормативно-правових актів
2018 23 (станом на 02.2018 р)
2017 503
2016 537
2015 514
2014 412
2013 657

Загальна кількість за останні 5 років 2623

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що держава на 
законодавчому рівні визначає культуру як один із найважливіших факторів 
сталого економічного розвитку. Створення будь-якого об’єкту кульутної сфери 
тягне за собою певні наслідки:

www.rada.gov.ua


- правові (отримання патенту, авторського свідоцтва, реєстрації тощо);
- економічні (отримання прибутку, сплата податку, розподіл доходу, 

витрати на створення об’єкту та ін.);
- соціальні (підвищення рівня культури населення, задоволення 

естетичних потреб тощо).
Держава в своїй діяльності здійснює регулювання абсолютно всіх 

суспільних відносини. Відносини культури не є виключенням. І можна 
стверджувати, що культурний та економічний чинники тісно пов’язані між 
собою, адже створюють певні соціально-юридичні наслідки.
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ОХОРОНА ПРАВ ЛЮДИНИ НОРМАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Відповідно до норм Конституції України права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Чинне законодавство 
розрізняє два види суб’єктів правових відносин: особи приватного права і особи 
публічного права. У цих відносинах визначально беруть участь свідомі 
й вольові суб’єкти, необмежені законом у правоздатності або дієздатності. 
Йдеться про те, що право не може регулювати дії, які не залежать від свідомої 
волі недієздатних осіб. Базисом, на якому сформувалося правове регулювання 
прав та інтересів особи, відповідно до якого такі права та інтереси потребують 
юридичної регламентації, є конституційні основи правопорядку.

Питання охорони прав людини нормами публічного права завжди 
викликала наукові дискусії серед вчених. Витоки публічного права 
починаються ще з часів Стародавнього Риму. У судовій практиці і юриспруденції
Риму розрізняли дві галузі права – публічне jus publiсum і приватне право jus 
priwatum. Римські юристи виокремили з публічного права право приватне –
як протилежність праву публічному. Зокрема, класичне розмежування 
публічного і приватного права було запроваджено римським юристом Ульпiаном 
(170–228 рр.), який визначив, що «публічне право є те, що відноситься до стану 
римської держави; приватне право – відноситься до користі окремих осіб» 
[1, с. 34].



Питання щодо розмежування публічного та приватного права стало 
предметом вивчення багатьох поколінь юристів, що пропонували різні підходи 
до його вирішення, в межах загальної теорії поділу права на публічне 
і приватне дискусія триває й досі. Прихильники теорії держави і права 
визначають публічне право як сукупність галузей права (підсистема), 
предметом регулювання яких є відносини у сфері реалізації публічних 
(державних) інтересів з допомогою імперативного методу регулювання. 
Це передусім галузі конституційного, адміністративного, кримінального, 
фінансового, процесуального права. Тут юридичний пріоритет у питаннях 
захисту публічного інтересу має воля органів державної влади, яка, однак, 
підкоряється насамперед її завданню захисту інтересів особи і населення країни 
в цілому. Тому саме цієї кінцевій меті і підпорядковується логіка побудови 
галузей публічного права. Останнє своїми засобами створює соціальні умови 
правопорядку, за наявності яких громадянин почуває себе захищеним і має 
можливість реалізувати власні приватні інтереси, використовуючи при цьому 
відповідні приватноправові засоби [2, с. 143].

З проголошенням України суверенною, незалежною, демократичною, 
соціальною, правовою державою, основним завданням, яке потребувало 
розв’язання, стало формування національної системи законодавства, 
спрямованої, передусім на забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 
За сучаснихумов розвитку суспільства рівеньправового захисту прав і свобод 
людини і громадянина є головним свідченням демократизму суспільства 
і держави.Держава взяла на себе зобов’язання створити не тільки необхідні 
умови та визначити механізм належної реалізації проголошених прав і свобод, 
але й законодавчо передбачити порядок захисту порушених прав [3, с. 4 ].

Чинна правова база України також вказує, що публічний характер 
механізму забезпечення прав особи здійснюється нормами кримінального 
права. На що вказує ст. 2 КПК України, в якій підкреслюється, що одним 
із основних завдань кримінального провадження є захист особи, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження [ 4].

За сучасних умов, базисом, на якому сформувалося правове регулювання
охорони прав людини, його законних інтересів, відповідно до якого такі права 
та інтереси потребують юридичної регламентації, є конституційні основи 
правопорядку, які закріплені в Розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини 
і громадянина» Конституції України.Зокрема, це стосується особистих прав 
(ст. ст. 27–35, 51–52); політичних (ст. ст. 36–40); економічних (ст. ст. 41–45); 
соціальних (ст. ст. 46–49); екологічних (ст. 50); культурних (ст. ст. 53–54) [5].

Наведений перелік основних прав і свободу своїй більшості мають 
абсолютний характер, є не тільки невідчужуваними, й не підлягають 
обмеженню. У разі їх порушення, особа має право звернутися до органу 
публічної влади, його посадової особи або суду з метою захисту порушених 
прав. 

Наведене свідчить, що сучасне публічне право покликане захищати права 
і законні інтереси людини і громадянина. В основі суб’єктивних публічних прав 
нескладно побачити гарантії використання особою певної можливості 



здійснювати юридично значимі дії на власний розсуд у гарантованих 
відповідно мині нормами сферах організації та реалізації суспільно важливих 
людських відносин. Від приватних суб’єктивні права публічного характеру 
відрізняє те, що у відносинах, в яких вони формуються і реалізуються, 
зобов’язальною стороною, крім самого носія цих прав, як правило, виступає 
носій публічного влади – суб’єкт владних повноважень [5, c. 4].

Отже, норми публічного права передбачають охорону прав і законних 
інтересів особи, що може здійснюватися як шляхом звернення до органів 
публічної влади, їх посадових осіб, а також до суду. 
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Секція 6.
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СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Як відомо, після повернення України до ринкових умов виробництва 
і реалізації продукції виникли передумови не лише до зміни економічної 
системи, а і її служниці – економічної науки, основу якої склали особисто 
економічні методи досліджень, спрямовані на досягнення основної мети 
існуючого класу капіталу – отримання максимального прибутку та в сіх 
методах оминули піклування про соціальні інтереси найманого персоналу.

Тому основними критеріями оцінки виробничої діяльності виявились: 
зростання ВВП, фінансові показники, собівартість, платоспроможність, ціна 
та інші ринкові підвалини. Отже, згідно своєї економічної природи ці категорії 
відповідають переважно інтересам бізнесу, а не найманих працівників, що 
знижує стимулюючу функцію мотиваційного механізму і являється однією 
з запорук вже постійно діючої фінансово-економічної світової кризи.

Її прояв відображається і на економічному становищі сучасної України 
і перш за все, на економічному становищі людського осередку. Через це 
у майбутньому економічної науки виявляється лише одне спрямування 
її розвитку, а саме до встановлення пріоритетності соціальних інтересів 
суспільства над його економічними інтересами, вважаючи за соціальні інтереси 
справедливий розподіл результатів найманої праці для задоволення людських
потреб, а економічними інтересами – вважаючи створення матеріальних засобів 
для забезпечення соціальних потреб. Саме такий науковий підхід спотворює 
перетворення економічної науки на соціально-економічну науку, а поєднання 
її з іншими суспільними науками такими, як соціологія, філософія, тощо, а ще із 
іншими сферами наук і людської практики спотворює до виникнення 
загальнолюдської науки – людинознавства.

Такий тандем історично незбіжного розвитку суспільно визначеної науки 
відповідає вимогам закону людської еволюції, а саме – створення загально-
людського суспільства, існуючого за принципами справедливості, добра 
і людяності на базі високорозвинених продуктивних сил, уже в сьогоденні 
здатних забезпечувати соціально визначені потреби людства. 

Отже, такі теоретичні настанови розвитку загальносвітової економічної 
науки, які уже наочно підтверджуються закономірністю існування економічної 



практики, впевнюють у поступовому перетворенні її спочатку в соціально-
економічну науку перехідного періоду до пост капіталістичної економічної 
формації, а в кінцевому вигляді в загальнолюдську науку світової суспільної 
думки.

Зокрема, нашими дослідженнями визначаються наступні напрями змін 
в методології економічних досліджень перехідного періоду до посткласового 
суспільства: 

1. Осмислення значення для людства теорії сталого економічного 
зростання, яка активно розвивається після всесвітньої економічної кризи 1930 р. 
Постулати цієї теорії визначаються за поглядами Дж. М. Кейнса в удержавленні 
управління ринковим виробництвом на принципах максимізації прибутку, 
як основної мети існуючої економічної формації капіталізму, підвищення 
конкурентоспроможності господарських суб’єктів , глобалізації виробничих 
сил, поглиблення суспільних протиріч і кризових явищ в економіці, та головне, 
це відхилення цієї теорії від рішення соціальних проблем, що зводить 
її до шкідливих для людства наслідків.

2. Вирішення проблем соціалізації існуючого капіталістичного ладу 
еволюційним шляхом, удосконалюючи інструмент соціального партнерства, 
змінивши його формальний характер шляхом застосування законодавчо 
засновних, обов’язкових до використання соціальних нормативів і стандартів 
відносно розподілу доданої вартості між власниками людського потенціалу 
(найманих працівників) і власниками засобів виробництва (роботодавців). 
Варіант відповідних наукових підходів розроблено в наших спільних 
з професором В.М. Ковальовим публікаціях [2,3]. Така методологія передбачає 
також застосування методів наукового обґрунтування рівня номінальної 
і реальної заробітної плати.

Принциповим питанням регулювання рівня заробітної плати стає вияв 
можливостей і резервів її підвищення, тому пропоновані нами методи їх оцінки 
враховують такі показники: індекс еталонного і фактичного темпів зростання 
національної заробітної плати на один відсоток зростання продуктивності 
праці, індекс зростання споживчих цін, нормовану і фактичну частку заробітної 
плати в сукупному валовому продукті, можливі резерви зростання продукти-
вності праці, які визначаються відношенням фактичного спів від-ношення 
темпів зростання заробітної плати до еталонного їх рівня.

Дослідженнями виявлено, що реформування економіки України шляхом 
їх модернізації не досягло своєї мети. Навпаки, основні економічні показники 
свідчать про виникнення безперервної економічної кризи всієї господарської 
системи, яка розвивалась з порушенням задекларованого Конституцією 
принципу самостійності і незалежності національної економіки від інших країн.

Насправді ж, керівництво держави стало на шлях позикової залежності 
економіки від міжнародного валютного фонду. Такий підхід продукує 
як основну мету суспільства – одержання максимального прибутку для 
покриття заборгованості та потреб олігархічного осередку, ігноруючи соціальні 
потреби безпосередніх працівників і основної маси населення. Тому в країні 
виникла не лише соціальна, а і політична нестабільність, про яку замовчує 
офіційна економічна наука, яка до сьогодення слідкує за подіями, 
що відбуваються, а не передбачає їх.



Але вже треба зрозуміти, що настав час змін не лише в господарському 
секторі, а і в методології наукових досліджень, змін економічних методів 
виявлення резервів максимізації прибутків за рахунок знецінення соціальних 
потреб населення, тобто зміни економічних методів на соціально-економічні 
методи, пріоритетом яких повинна бути соціальна спрямованість, бо без соціа-
льної зацікавленості найманих працівників на одному жебрацтві економіку
України не побудувати.

За нашими дослідженнями виявлено, що ця теорія може знайти втілення 
в економічну практику конкретних підприємств при формуванні мотиваційного 
механізму стимулювання успішності праці. Зокрема, перевірку такої 
можливості проведено на прикладі заводу по обробці кольорових металів 
(ПАТ ЗОКМ) у місті Бахмут.

До перевірки було передбачено таку структуру мотиваційного механізму:
1. Види потреб:
- існування ( фізіологічні, безпеки, причетності, свободи);
- досягнення мети (матеріально-побутові, психологічні, емоційні, 

духовні);
- соціальні (персоналу, роботодавців).
2. Форми і методи забезпечення потреб:
- персоналу (найманих працівників) – заробітна плата: основна, 

додаткова; заохочувальні виплати: премії, дивіденди, компенсації, доплати, 
надбавки;

- роботодавців (власників засобів виробництва): дивіденди, премії, 
виплати.

3. Джерела забезпечення потреб:
- персоналу – фонд оплати праці за рахунок собівартості продукції 

і чистого прибутку;
- роботодавців – дохід за рахунок чистого прибутку.
4. Рівновага (баланс) інтересів найманих працівників і роботодавців, яку 

визначають, з одного боку, поріг соціальної відчутності оплати праці 
персоналу, с другого боку, економічна ефективність для роботодавців.

Започатковано також, що кількісне визначення балансу соціальних 
інтересів виражають пропорції розподілу доданої вартості між персоналом 
і роботодавцями відповідно до рівня людського капіталу, як власності 
найманих працівників, та фізичного капіталу у вартісному вигляді засобів 
виробництва, як власності роботодавців. Одноразово визначено, що класовий 
розподіл зазначених видів капіталу утворює структуру суспільного трудового 
потенціалу, пропорційно якому формуються соціальні нормативи і стандарти 
соціального партнерства.

Під час досліджень виявилось також, щодо вихідних даних, на яких 
базуються розрахунки пропорцій розподілу доданої вартості, віднесено 
фактичний рівень заробітної плати у складі людського капіталу, у якому 
відбита несправедливість і її експлуататорська сутність, тому виникла потреба 
зваження її фактичного рівня на індекс резервів підвищення заробітної плати, 
для чого було розроблено відповідну методологію.



Згідно цієї методології для визначення індексу резервів зростання 
заробітної плати було враховано фактичне і еталонне співвідношення темпів 
зростання заробітної плати на один відсоток зростання продуктивності праці, 
індексу зростання споживчих цін, нормована і фактична частка заробітної 
плати у внутрішньому валовому продукті, індекс резервів зростання продукти-
вності праці.

З використанням зазначеного методологічного підходу на підприємстві 
було визначено економічні параметри необхідного підвищення заробітної плати 
при існуючому рівні економічного потенціалу.

Отже, розкрита методологія кількісного визначення суспільних відносин 
і виявлення резервів підвищення заробітної плати надає реальну можливість 
впроваджувати соціально-економічні перетворення в країні при наявності 
доброї волі.
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕСУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У сучасних умовах господарювання будь-яка підприємницька діяльність 
нерозривно пов’язана з ризиками різного ґатунку. Якісною відмінністю 
є процеси їх запобігання, врегулювання, що сьогодні залежать не лише від 
професійності сторін, але і від дотримання ними принципів соціальної 
відповідальності. Соціалізація менеджменту в умовах кризових процесів 
виявляється у переході від концепції тотального управління якістю до системи 
антикризового менеджменту, до соціально орієнтованої концепції управління. 



Соціальна відповідальність (СВ) сьогодні в Україні – це не просто новомодна 
концепція, що лежить в основі PR-заходів компаній. Це необхідна складова 
будь-якого успішного підприємства, метою якого є досягнення лідерських 
позицій на ринку і збереження їх. 

На практиці підприємства по-різному підходять до формування 
підсистеми соціальної відповідальності. Це залежить від безлічі факторів, серед 
яких можна відзначити такі: розмір компанії; організаційно-правова форма; 
рівень диверсифікації компанії, у тому числі щодо бізнес-ліній та продуктів, 
ринків збуту, фінансового портфеля; стан ресурсного та кадрового забезпечення; 
система нормативно-правового регулювання СВ; політики компанії відносно 
СВ; підтримка принципів СВ персоналом компанії і його керівництвом.

Зовнішня складова соціальної відповідальності бізнесу викликає 
найбільшу кількість суперечок щодо формування відносин бізнесу на засадах 
соціальної відповідальності. Деякі експерти вважають, що діяльність компанії 
у сфері, що належить до зовнішньої соціальної відповідальності, як правило, не 
регулюється чинним законодавством, а відбувається на основі існуючих 
в країні традицій.

Теорія розподілу СВБ за рівнями запропонована В.І. Спіранським дуже 
вдало демонструє прояви соціальної відповідальності бізнесу у зовнішньому 
оточенні. На першому рівні соціальної відповідальності бізнесу розташовується 
діяльність бізнесу, що характеризує його базову соціальну відповідальність. 
Відповідно до вимог базової соціальності бізнесу роботодавці піклуються про 
розвиток бізнесу, дотримання вимог податкового законодавства, про якість 
продукції і відповідних послуг, створення нових технологій, дотримання 
етичних норм у конкуренції, розширення робочих місць, забезпечення гідної 
заробітної плати і нормальних умов праці працівникам. Працівники беруть 
активну участь у підвищенні прибутку підприємства (компанії, корпорації), 
відповідально ставляться до якості продукції та послуг, здійснюють пошук 
нових промислових технологій і форм організації праці. Держава забезпечує 
умови для розвитку бізнесу, удосконалює податкову політику, захищає від 
тиску корупційних структур тощо. 

Другий рівень – нормативна соціальна відповідальність бізнесу, 
що включає участь у вирішенні значущих соціально-економічних проблем 
суспільства відповідно до напрямків діяльності. Держава регулює цю діяльність, 
створює умови для її розвитку та вдосконалення. Як базова, так і нормативна 
соціальна відповідальність належать до кола обов’язкових вимог до бізнесу. 
Це не добровільна, а свідома відповідальність, що передбачає підвищену 
активність, ініціативність роботодавців і працівників.

Третій рівень соціальної відповідальності бізнесу – це філантропія, 
ситуаційна благодійність, надання допомоги тим, хто перебуває в скрутних 
обставинах тощо. Філантропія і благодійність – це форми прояву індиві-
дуальної соціальної відповідальності бізнесменів. Важлива роль належить 
засобам масової інформації: необхідно відокремлювати справжню добро-
дійність від показної. Державна підтримка філантропії регулюється Законом 
України «Про благодійну діяльність», що передбачає можливість пільгового 
податкового режиму для благодійників.



Четвертий рівень соціальної відповідальності бізнесу – наднормативна 
соціальна відповідальність. Рівень включає участь у національних проектах 
з вирішення найгостріших соціально-економічних проблем суспільства, 
надання допомоги при стихійних лихах і катастрофах тощо.

П’ятий рівень соціальної відповідальності характеризує відповідальність 
бізнесу за майбутнє суспільства, за духовний і культурний розвиток громадян. 
Рівень включає ініціативи, різні проекти бізнесу в галузі науки, освіти, 
культури, дозвілля тощо [1].

Соціальна відповідальність – це добровільний внесок у розвиток 
суспільства, що здійснюється за допомогою соціальних інвестицій, 
спрямованих на професійний розвиток та соціальний захист персоналу, 
підтримку охорони здоров’я, спорту, культури, освіти, охорону навколишнього 
середовища. Діяльність у цій галузі повинна носити системний характер 
і узгоджуватися з інтересами всіх зацікавлених сторін.

Соціальна відповідальність бізнесу – відповідальне ставлення будь-якої 
компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; 
активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, 
взаємодії та постійному діалозі з суспільством, участі у вирішенні 
найгостріших соціальних проблем [2].

Прихильники соціальної відповідальності бізнесу, поряд з мотивами 
максимізації прибутку, відстоюють ідею поєднання в довгостроковій 
перспективі інтересів суспільства і бізнесу в такій формі, при якій успіх 
можливий в першу чергу при узгодженні корпоративних інтересів з громадськими 
цілями. J. Post, L. Preston, S. Sachs відзначають, що інститут фірми все більшою 
мірою набуває формату «розширеного підприємства» (extended enterprise), що 
є вузловим елементом в мережі взаємозалежних внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів, які створюють, підтримують та розширюють його ринкові 
можливості [3].

Отже, рішення будь-якого питання компанії вимагає реалізації 
організаційного, технічного, методичного та інформаційного забезпечення. 
Концепція СВ передбачає необхідність формування певного складу ланок, 
служб, підрозділів, наділених відповідними завданнями і повноваженнями. Для 
цього необхідно будувати систему організаційного забезпечення СВ, 
що є функціональною підсистемою всього підприємства.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Роздрібна торгівля є одним із найбільш перспективних секторів 

української економіки, який певною мірою взаємодіє з усіма сферами 
діяльності та інститутами суспільного життя, відіграє провідну роль у розвитку 
споживчого ринку та обслуговуванні населення. 

Рівень розвитку роздрібної торгівлі віддзеркалює соціально-економічні 
процеси, які відбуваються в країні. Крім того, її ефективний розвиток здатен 
позитивно вплинути на конкурентоздатність національної економіки 
і виступити одним з факторів економічного зростання. 

Одним із основних показників розвитку торгівлі є роздрібний 
товарооборот. Як зазначають дослідники [1, с.405], наявні проблеми розвитку 
торгівлі в Україні мають вирішуватися в напрямі його прискореного 
збільшення між резидентами національної економіки.

Аналіз даних Держкомстату України дозволив констатувати, що після 
дворічного періоду стрімкого падіння, в 2016 році спостерігалось зростання 
обсягів роздрібного товарообігу. У 2017 році тенденція зростання продовжилась 
що є позитивним сигналом для економіки країни. Так, у 2017 році обсяг 
внутрішнього роздрібного товарообігу у порівняних цінах зріс на 8,8 % і склав 
816,6 млрд. грн., або близько 19 тис. гривень у розрахунку на одну особу. [2]. 
Крім того, тенденції змін роздрібного товарообороту відповідають змінам 
індексу реальних доходів населення в динаміці.

Зазначимо, що протягом останніх років у роздрібному товарообороті 
підприємств не спостерігалось суттєвих змін у співвідношенні обсягів 
реалізації продовольчих і непродовольчих товарів. Частка продовольчих та 
непродовольчих товарів є близькою до співвідношення 40:60 і має незначні 
коливання. 

Аналіз розвитку роздрібної торгівлі в Україні дозволив виділити наступні 
характерні тенденції: 

- посилення ролі великих корпоративних угруповань у сфері роздрібної 
торгівлі;

- активний розвиток електронної комерції (у 2015 році онлайн продажі 
склали 1% від роздрібного товарообороту і зросли на 0,53%) [3];

- поступове витiснення стихiйнoї тoргiвлi сучасними рoздрiбними 
форматами. Серед основних сучасних форматів, які забезпечують динамічне 
розвинення роздрібної торгівлі, слід виокремити торгові мережі; 

- розвиток матеріально-технічної бази торгівлі: створення роздрібних 
торговельних підприємств, які за рівнем культури обслуговування покупців 



відповідають вимогам європейських стандартів. Формування мереж локальних 
операторів, які в основу своєї стратегії розвитку покладають постійне 
збільшення кількості невеликих торговихточок у форматі «магазин біля дому» 
або «експрес» (наприклад, Volwest Group, Делві, Колібріс та інші). За даними 
дослідницької компаніїGT Partners Ukraine [4] беззаперечний лідер – концерн 
АТБ, який за 2017 рік збільшив мережу на 75 об’єктів – до 910 торгових точок;

- реалізація товарів крупними вітчизняними торговельними мережами під 
власними торговими марками. Здійснюється з метою підвищення власної 
конкурентоспроможності на основі розміщення спеціальних замовлень на виро-
бничих підприємствах.

Визначаючи сучасні тенденції, вважаємо доцільним звернути увагу на 
основні проблеми розвитку роздрібної торгівлі в країні. Серед основних з них 
слід відзначити наступні:

- достатньо висока залежність роздрібних ринків по окремим товарним 
групам від імпортних товарів;

- диспропорції в розміщенні об’єктів роздрібної торгівлі на території 
країни, особливо в розрізі місто-село (існує проблема створення раціонально 
побудованої роздрібної мережі для оперативного доведення значних обсягів 
товарів до споживачів і організації сучасної системи торговельного 
обслуговування)[5, c. 67]; 

- значна частина об’єктів роздрібної торгівлі мають недостатньо 
розвинену складську та логістичну інфраструктуру; 

- недостатнє застосування прогресивних методів обслуговування 
(особливо це стосується невеликих об’єктів торгівлі).

Роздрібна торговельна мережа є важливою сферою національної 
економіки. Звертаючи увагу на певні характерні тенденції розвитку торгівлі, 
слід акцентувати увагу на проблемах, які потребують вирішення шляхом 
розробки комплексних заходів як з боку держави, так і з боку підприємців. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА

З кожним днем соціальні мережі набувають ще більшої популярності. 
Багато користувачів вже не можуть уявити свого життя без спілкування у чатах, 
пошуку інформації, огляду новин, переглядів відео та іншого. Соціальні мережі 
– це інтернет-співтовариство користувачів, об’єднаних за інтересами, 
вподобаннями, або ж іншими причинами для безпосереднього спілкування 
поміж собою, хоча останні роки, слід вважати, що тут люди об’єднанні 
як просто користувачі Інтернету [1]. 

Сьогодні ми спостерігаємо швидкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, тому спілкування в Інтернеті ні для кого не є новиною, 
до того ж, сучасний бізнес має чудову можливість донести свій товар 
до покупця у найпростішому варіанті, великі компанії можуть заявити про себе, 
люди працюють в соціальних мережах, тобто це позитивна річ, яка полегшує 
життя та приносить велику користь. 

Найвідомішими соціальними мережами світу є Facebook, YouTube, 
Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, мережа В контакті теж має позицію 
досить на високому рівні, проте, у зв’язку із останніми змінами в Україні вона 
є незаконною. 

Соціальні мережі поступово стають важливим інструментом 
громадянського суспільства, засобами масової інформації з найбільш 
вираженим на сьогодні ступенем незалежності, що обслуговують громадські 
інтереси та потреби, формують громадську думку з питань прав громадянин, 
діяльності політичних партій та рухів, органів місцевого самоврядування, 
актуальних проблем сучасності і т.д. [2].

Проте, будучи зареєстрованим користувачем соціальної мережі, людина 
потрапляє під вплив не лише корисних для неї речей, часто мережі наповнені 
непотрібною рекламою та неякісним, неправдивим матеріалом. Звісно, ми 
розуміємо, що реклама цікава засновникам мереж, адже вона носить 
комерційну мету, проте існує інформація, яка не несе за собою сенсу або 
пропагує шкідливі звички, що не є добрим прикладом для користувача. 
Недоліком соціальних мереж може бути також їх ефект «затягування» в себе, 
коли людина вже стає залежною та не може існувати без такого віртуального 
життя. 

Безвідповідальне ставлення до залежності соціальними мережами 
підвищує негативний вплив тих чи інших установ на формування політичної 
культури, світогляду молодого покоління, що є особливо небезпечним в умовах 
сучасної ситуації в світі, в тому числі інформаційної агресії з боку окремих 



держав. Це тим більш важливо, коли відомі контенти не мають української 
реєстрації, або ж взагалі є ресурсами іншої країни, маючи неабияку 
популярність в нашому суспільстві[3].

Позитивний вплив соціальних мереж відображається в об’єднанні 
громадян, в допомозі поширенню соціального досвіду, в тому числі у сфері 
освоєння нових інформаційних технологій. Соціальні мережі створили нові 
можливості та відкрили нові шляхи для побудови взаємовідносин з партнерами, 
колегами, користувачами. Вони згуртовують людей навколо певних подій, 
заходів, цікавих ідей та навіть мітингів, акцій протесту. 

Використання соціальних мереж стає економічно рентабельним, якщо 
використовувати їх з метою накопичення та передачі знань. Мережеві 
технології дуже розширюють можливість вільного доступу до інформації, це 
спричиняє розвиток актуальності забезпечення прав інтелектуальної власності, 
кожен з нас бачив пости із віршами, піснями, котрі є авторськими, ці та інші 
речі може бути вкрадено. 

Розгляд проблем, пов’язаних із особливостями, змістом, тенденціями 
розвитку соціальних мереж як важливої складової інформаційних комунікацій 
сучасності, ув’язується фактично із проблемою розгляду всієї інформаційної 
системи сучасного суспільства і є важливим базовим елементом для з’ясування 
її сучасного потенціалу і, що найважливіше в наш динамічний час, уявлень про 
особливості її використання в інтересах інноваційного розвитку суспільства[2].

Використання технологій соціальних мереж не може забезпечувати 
людству інформаційної безпеки в цілому. Особисті дані про користувачів, які 
знаходяться у загальному доступі можуть бути використані без дозволу 
в різних цілях, тому ми повинні відповідально ставитися до речей, які 
публікуємо. Дуже великі неприємності для нас можуть трапитися під час злому 
аккаунта, особливо тоді, коли багато інформації збережено на сервісі. Часто, 
через віруси, від сторінки користувача може бути автоматично надіслано спам 
іншим людям. Варто також згадати діяльність кіберзлочинців, соціальні мережі 
знаходяться в числі вразливих Інтернет-ресурсів. 

В сучасних умовах швидкого розвитку глобальної інформатизації 
розвиток країни можливий при належній ефективності функціонування 
національної інформаційної системи. Ми повинні адаптовувати правову базу 
до розвитку інформаційного ринку, бути готовими до атак зовні та всередині 
держави, відповідні органи повинні сприяти та забезпечувати просування 
українського інформаційного продукту на ринки. Головне, держава має дбати 
про інформаційну безпеку, протистояти інформаційним війнам, різного виду 
злочинності. 

Отже, використовуючи соціальні мережі ми маємо великі можливості для 
розвитку себе та громади, популяризації власного бізнесу, діяльності 
організації, підвищення іміджу підприємства. Звісно, це великий простір для 
нових знайомств, спілкування, обміну емоціями та думками. Проте, слід завжди 
пам’ятати про вплив інформації на особистість, не сприймати недобросовісну 
рекламу, непотрібну інформацію, яка носить поганий підтекст. Ми повинні 
бути готовими до атак кіберзлочинців, берегти власні акаунти, встановлювати 



надійні паролі, не стати жертвами маніпуляцій. Правильне використання 
технологій соціальних мереж дасть лише позитивний ефект суспільству, 
головне – відповідальне ставлення та розуміння, що все залежить особисто від нас.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ 
КРИЗИ

Сьогодні пропонується достатньо багато визначень такого поняття, як 
стратегія. Воно трансформується до сучасних умов та подій і набуває більш 
повного сенсу, який впливає на його розуміння. В умовах ринкової економіки, 
стратегія отримала досить важливе місце в житті кожного підприємства та 
організації. Саме ефективно вибрана стратегія забезпечує успіх та прибутковість 
будь — якого бізнесу. Достатньо важливо враховувати економічну ситуацію та 
чинники, які впливають на функціонування підприємства, особливо в кризових 
умовах. Публікації останніх років з питань розвитку й удосконалення роботи 
підприємств відбивають системний підхід до розробки стратегії економічного 
розвитку, ресурсної бази, стан і розвиток зовнішнього й внутрішнього 
середовища підприємства, орієнтованого на власні можливості, а також 
антикризові методики.

Стратегія підприємства являє собою систему управлінських рішень для 
визначення перспективних напрямів розвитку, сфери і способів діяльності 
підприємства в умовах оточуючого середовища, а також порядку розподілу 
ресурсів для досягнення поставлених цілей[1]. Основне призначення стратегії 
створювати умови, які будуть виглядати більш вигідними для споживача 
в конкурентній боротьбі.

Стратегія підприємства передбачає перш за все створення покрокового 
алгоритму прийняття стратегічних рішень у сфері продажів в умовах кризи:

http://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha/


- отримання достовірної інформації про стан основних постачальників, 
локалізацію проблем всередині компанії, стан каналів збуту, динаміку попиту 
на власну продукцію або послуги;

- аналіз впливу кризи та спаду економіки на функціонування 
підприємства;

- визначення специфічних чинників, які негативно вплинули на динаміку 
роботи підприємства;

- пошук шляхів усунення цих чинників;
- сформулювати цілі, яких планується досягти під час і після виходу 

з кризи.
Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких удаються сьогодні сучасні 

підприємства, найпоширенішими та найактуальнішими можна назвати: 
скорочення витрат, горизонтальна і вертикальна інтеграція, аналіз можливостей 
передачі на аутсорсинг дорогих процесів, жорсткість контролю всіх видів 
альтернативних витрат, перегляд організаційної структури на предмет 
виключення зайвих рівнів управління, оптимізація технологічних процесів.

Проблема вибору фінансової стратегії для підприємства є досить 
актуальною, оскільки прийняття господарських рішень відбувається у ринковому
середовищі. Основну увагу тут необхідно приділяти оцінці стану суб’єкта 
господарювання, розробці прогнозу щодо напрямку розвитку підприємства, 
а також визначенні конкретних рекомендацій для недопущення можливих 
помилок. Перш за все, фінансова стратегія має бути визначена як рекомендація 
стосовно зміни фінансового стану суб’єкта господарювання у довгостроковій 
перспективі на основі кількісних характеристик фактичного стану 
підприємства. 

В умовах ринкової економіки суб’єкти господарювання здійснюють свою 
діяльність під впливом багатьох негативних факторів зовнішнього та 
внутрішнього характеру, які можуть привести до фінансової кризи та банкрутства. 
Для нейтралізації кризових явищ на підприємствах застосовується антикризове 
управління із застосуванням різних форм та методів управління фінансами.

Для того, щоб подолати кризову ситуацію на підприємстві потрібно 
використовувати певні методи, які забезпечать успіх підприємства. 
Найпоширенішими та найактуальнішими можна назвати: 

1. Скорочення витрат — досить дієвий спосіб заощаджувати кошти 
підприємства. Очевидно, що для підвищення рентабельності та прибутку фірми 
необхідно знизити витрати. У рамках цього формується контроль за витратами 
та фінансова звітність. Такий підхід принесе відчутні результати, дозволяючи
утримати витрати компанії на заданому рівні.

2. Горизонтальна й вертикальна інтеграція. Сутність даного методу 
полягає в здійснені закупівель разом з іншим покупцем, розширення зовні-
шньоекономічних зв’язків.

3. Аналіз можливостей передачі на аутсорсинг. Краще виробляти самому 
та дешевше закуповувати в інших виробників.

4. Жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат. Контроль 
за використанням платного Інтернету в особистих цілях та міжміського зв’язку.



5. Оптимізація технологічних процесів.
6. Жорсткість кадрової політики.
7. Перегляд організаційної структури. Потрібно зосередитись на пріори-

тетних рівнях управління та виключити зайві рівні управління.
Усі вищевказані антикризові заходи не є такими за визначенням. 

Це швидше раціональний підхід у стратегічному плануванні. Якщо порівняти 
названі заходи з перетвореннями після впровадження результатів 
функціонально-вартісного аналізу, то збіг становитиме 90 % і дозволить 
виявити зайві витрати і віднайти резерви для зниження собівартості продукції, 
знизити витрати, пов’язані з утриманням персоналу й скасувати вузькі місця в 
структурних підрозділах. Подібні заходи слід проводити постійно, в рамках 
комплексного дослідження, з метою створення резервів для розвитку 
й розширення виробництва, що дасть можливість в умовах кризи почувати себе 
більш упевнено.

Таким чином, поетапність дій антикризового управління дасть можливість 
комплексно оцінити діяльність підприємства, дати об’єктивну оцінку його 
фінансового стану, а також можливість прийняти ефективні управлінські рішення 
щодо виведення підприємства з кризового стану. Створення фінансових стратегій 
є одним з найважливіших напрямів антикризового фінансового управління. 
Фінансове управління в умовах кризи має спиратися на механізми фінансової 
санації, яка є основною стратегією фінансового оздоровлення та запобігання 
банкрутству.
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД

Створення територіальних громад в Україні відбувається заради того, аби 
назавжди докорінно змінити життя мешканців. Сьогодні сформовано 
699 об’єднаних територіальних громад, на території яких проживає більше ніж 
6 мільйонів людей. Проте темпи створення об’єднаних громад є доволі 
швидкими, якщо порівнювати з реформами, що проходила в інших 
європейських країнах.

Об’єднання дрібних громад у спроможні здійснюється задля того, щоб 
вони могли сформувати дієздатні органи місцевого самоврядування – такі, які 
зможуть якісно виконувати власні й делеговані державою повноваження, 
ефективно розпоряджатися ресурсами, приймати якісні управлінські рішення, 
дбати про постійний розвиток своєї території та покращення умов проживання 
своїх мешканців. Виконання всіх цих завдань, в більшій мірі, залежить від 
якості розробленої стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (ОТГ). 
Реалізацію цієї стратегії контролюють шляхом проведення моніторингу. 

Основними завданнями під час проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації стратегій розвитку ОТГ є визначення стану та 
оцінювання результативності розвитку ОТГ. Проте здійснити цю оцінку можна 
різними методами, один із них – це проектний підхід. 

Проектний підхід це інструмент проведення моніторингу результативності 
реалізації стратегій розвитку ОТГ шляхом аналізу проектів, які було підготовлені 
та реалізовані об’єднаною територіальною громадою протягом року, на підставі 
вимог методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки резуль-
тативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів 
з їх реалізації [1].

Як приклад розгладнемо результати моніторингу реалізації стратегії 
розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік [2]. 

У табл. 1 подано інформацію щодо використання коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів (реалізацію 
проектів) щодо соціально-економічного розвитку Білокуракинської об’єднаної 
територіальної громади станом на 01.01.2018 (тис.грн.).



Таблиця 1. Інформація щодо реалізації проектів з розвитку Білокуракинської об’єднаної 
територіальної громади станом на 01.01.2018 (тис.грн) [3]

з/п

Назва місцевого 
бюджету

Назва проекту Запланова
но на 

січень-
грудень

Фактично 
перераховано 
з державного 

бюджету

Сплачено 
видатків 
місцевим 
бюджетам

2 3 4 5 6

Загальний фонд
Білокуракинській 
район

Реконструкція покрівлі 
спортивного залу 
Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 по вулиці Шевченка, 
35в, смт Білокуракине 
Білокуракинського району

450,0 450,0 414,4

Білокуракинській 
район

Капітальний ремонт 
спортивного залу 
спортивного залу 
Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 по вулиці Шевченка, 
35в, смт Білокуракине 
Білокуракинського району

430,0 430,0 400,7

Білокуракинській 
район

Капітальний ремонт 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів по вул.Миру, 
10, в с.Просторе 
Білокуракинського району

400,0 400,0 390,1

Білокуракинській 
район

Придбання спортивного 
обладнання для дитячо-
юнацької спортивної школи 
відділу освіти 
Білокуракинської селищної 
ради

500,0 500,0 500,0

Білокуракинській 
район

Проведення робіт із заміни 
вікон і дверей місцевої 
загальноосвітньої школи 
в с. Нещеретове

900,0 900,0 н/д

Спеціальний фонд
Білокуракинській 
район

Капітальний ремонт 
фельдшерсько-
акушерського пункту в 
с. Мирне Білокуракинського 
району Луганської області

272,0 272,0 81,0

Білокуракинській 
район

Капітальний ремонт 
фельдшерсько-
акушерського пункту 
в с. Солідарне 
Білокуракинського району 
Луганської області

250,0 250,0 169,3



об’єднана 
територіальна 
громада смт 
Білокуракине

Проведення робіт із заміни 
вікон і дверей місцевої 
загальноосвітньої школи 
в с. Нещеретове

498,0 498,0 412,5

об’єднана 
територіальна 
громада смт 
Білокуракине

Будівництво міні-
футбольного майданчика 
з навчально-тренувальних 
занять дитячо-юнацького 
футболу в смт.Білокуракине

1 500,0 1 500,0 854,5

З табл. 1 видно, що всі заплановані кошти субвенції з державного бюджету, 
які було надано місцевому бюджету на здійснення заходів (реалізацію проектів) 
щодо соціально-економічного розвитку Білокуракинської об’єднаної 
територіальної громади перераховані у повному обсягу. Це свідчить, що держава 
виконала свої обов’язки, а громада мала їх витрати за цільовим призначенням. 
Наступний крок проведення моніторингу результативності реалізації стратегій 
розвитку ОТГ полягає у фактичній перевірці виконання проектів на місці. 

Отже, проектний підхід, який має використовуватися при проведенні 
моніторингу результативності реалізації стратегій розвитку ОТГ передбачає 
аналіз не тільки коштів отриманих субвенцій з державного бюджету, а з інших 
джерел фінансування, наприклад, із Державного фонду регіонального розвитку. 

Інформацію щодо використання коштів Державного фонду регіонального 
розвитку в 2017 р. задля Білокуракинської об’єднаної територіальної громади
станом на 01.01.2018 подано у табл. 2. Ця інформація свідчить, що держава 
перерахувала усі кошти, які були виділені із Державного фонду регіонального 
розвитку в 2017 році задля розвитку Білокуракинської ОТГ.

Таблиця 2. Інформація щодо використання коштів Державного фонду регіонального 
розвитку у 2017 році (тис. грн) [4]

Обсяг 
фінансув

ання, 
передбаче

ний 
розпоряд
женням 

(постанов
ою)

План на 
2017 рік

План 
січень-
грудень

Фактичн
о 

перерахо
вано

Використ
ано 

коштів

Кредитор
ська 

заборгова
ністьНайменування 

об’єкта, його 
місцезнаходження, 

вид робіт

автодорога по
 вул. Підгірній, 
смт Білокуракине -
капітальний ремонт



центральна 
амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини 
по вул. Чапаєва, 72, 
у смт Білокуракино -
капітальний ремонт
спортивний 
майданчик 
Білокуракинської 
районної 
комунальної 
установи 
«Фізкультурно-
спортивний 
комплекс 
«Здоров’я» по вул. 
Історичній, 32б, 
в смт Білокуракино -
реконструкція

Таким чином, проведення моніторингу результативності реалізації 
стратегії розвитку ОТГ передбачає використання проектного підходу 
як основного, оскільки він дозволяє визначити ключові, базові заходи, що були 
виконані (або не виконанні) задля якісних змін життя населення громади 
в умовах децентралізації влади. 
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Забезпечення держави паливно-енергетичними ресурсами, серед яких 
є нафта і газ – необхідна умова для нормального функціонування і розвитку 
вітчизняної економіки. Тому ефективне управління дiяльнiстю підприємств, які 
входять до структури паливно-енергетичної галузi є важливим завданням для 
України. 

Енергоефективність та енергозбереження завдання для більшості країн 
світу. Для України – це не тільки завдання, але й пріоритетні напрямами 
енергетичної політики держави. Це обумовлено вичерпанням невідновлювальних
паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх заміни, 
наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці 
чинники набувають все більшого значення у зв’язку із загальною 
нестабільністю в регіонах видобутку паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), 
напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо 
подальшого зростання цін на енергоресурси. Тому, наша держава, як 
і розвинені країни світу, продовжує пошук нових та альтернативних джерел 
енергозабезпечення та розробку заходів щодо їх реалізації. В Україні, 
вирішення цих проблем відбувається в умовах загальної політичної 
та економічної нестабільності, несприятливих прогнозів щодо подальшого 
зростання цін на енергоносії та незначних іноземних інвестицій у вітчизняну 
економіку.

Складна екологічна ситуація в регіонах, зумовлена значною мірою 
шкідливими викидами підприємств традиційної енергетики також вимагає 
широкого впровадження енергозберігаючих заходів. Існує певна залежність між 
послідовним проведенням політики підвищення енергоефективності (реалізацією
енергозберігаючих заходів) у всіх сферах національного господарства 
та охороною навколишнього середовища (позитивним впливом на довкілля). 
Ефективне енергоспоживання як в галузях економіки, так і населенням, 
зменшить загальне використання енергоресурсів, що відповідно, призведе 
до зменшення забруднення довкілля, зокрема, до скорочення викидів 
в атмосферу антропогенних газів, що виникають у промислових процесах 
виробництва енергоносіїв. Покращенню екологічного стану довкілля будуть 
також сприяти впровадження енергоефективних технологій, устаткування, 
обладнання, побутових енергетичних пристроїв; використання нетрадиційних 
поновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива, що забезпечать 
економію або заміщення енергоресурсів, технології видобутку, виробництва та 
використання яких є екологічно неприйнятними. Тому при плануванні 
і проведенні політики енергозбереження та підвищення енергоефективності 



виробництва в Україні необхідно поєднувати ці питання з проблемами екології 
в єдину державну політику розвитку економіки держави. Енергозберігаючі 
заходи повинні мати позитивний екологічний вплив на довкілля і, навпаки, при 
оцінці витрат на зменшення шкідливих викидів необхідно враховувати 
економічні вигоди підприємства від енергозбереження, тобто окупність цих 
витрат.

У роботах Р. Акоффа, Ю. І. Бакаліна, В. М. Гейця, Б. В. Димо, В. А. Жовтянсь-
кого, Б. Кейпхарта, М. П. Ковалка, В. В. Кондратьєва та Науковцями запропоновано
теоретичні та науково-методичні підходи до використання енергетичного 
потенціалу вітчизняних підприємств, ґрунтовно досліджено питання 
взаємозв’язку між їх економічним розвитком та рівнем енергетичного 
споживання. Разом з тим залишаються невирішеними питання розробки 
цілісного механізму створення та впровадження ефективної системи 
енергозбереження на підприємствах. Питання активізації процесу енерго-
збереження у сучасному виробництві потребують свого подальшого вирішення.

Зупинимося детальніше на вирішенні проблеми енергоефективності 
в УМГ «Прикарпаттрансгаз», як підприємства з транспортування природного 
газу у Івано-Франківській області. Управління не є юридичною особою 
та здiйснює частину функцiй ПАТ «Укртрансгаз». Управління діє на основі 
Положення про філію без права юридичної особи. Транспортування газу 
здійснюється 18 компресорними станціями (23 цехи), на яких встановлено 127 
газоперекачувальних агрегатів, загальною потужністю 1121,9 МВт [1]. 
Результативність господарської діяльності підприємства визначається як 
правило рівнем організації основних виробничих процесів. Але поряд з цим, 
в умовах подальшого вдосконалення технічної бази підприємства, все більшого 
значення набувають також питання раціональної організації допоміжних 
та обслуговуючих процесів, що потребує розвитку всієї виробничої інфра-
структури управління. Удосконалення технічної бази виробництва, підвищення
потужності сучасних машин та агрегатів, інтенсифікація їх використання
закономірно збільшують споживання енергії. Питома вага витрат на енергію в 
структурі собівартості продукції зростає. При цьому, як відомо, енергія не може 
накопичуватися, процес її виробництва співпадає з процесом споживання. Тому 
будь-які порушення в енергопостачанні приводять до значних збитків. Все 
це актуалізує значимість злагодженого планування роботи всіх функціональних 
підрозділів підприємства. 

Енергоспоживання в процесі транспортування природного газу передусім 
визначається власне структурою споживання та економією паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР). Для того, щоб дати адекватну оцінку рівню 
використання ПЕР на газотранспортних підприємствах, перш за все, доцільно 
розібратись з природою енергетичних витрат в умовах, які склались, 
\і дослідити їх структуру. Враховуючи специфіку діяльності газотранспортних 
підприємств, планування та облік енергетичних витрат, що використовуються 
на виробничо-експлуатаційні потреби під час транспортування та зберігання 
природного газу, ведеться в розрізі наступних статей: витрати електроенергії, 
витрати на газ (виробничо-технологічні потреби), витрати теплоенергії 
та технічної води. 



Ефективність використання ПЕР залежить від галузевої приналежності 
підприємства, характеру виробництва та продукції, послуг, місцезнаходження, 
форми власності та господарювання. Три перших характеристики оцінюють 
склад і структуру ресурсів, а дві останні – систему прийняття управлінських 
рішень. 

Раціональне використання ПЕР потребує визначення ролі не тільки 
кожного їх виду у функціонуванні виробничих процесів підприємства, але 
й характер їх впливу на ефективність роботи підприємства загалом. При цьому 
потрібно враховувати низку чинників, які на них впливають, зокрема 
можливість взаємозаміни, доступність, складність постачання. Наприклад, 
у структурі витрат ПЕР, які використовуються під час транспортування 
природного газу УМГ «Прикарпаттрансгаз» 95%-98% займають витрати 
природного газу на технологічні потреби, 2-5 % витрати на електроенергію 
та незначні (0,01%-0,35%) витрати технічної води та теплоенергії [2].

По всіх підрозділах УМГ «Прикарпаттрансгаз» за період 2014–2016 рр. 
для забезпечення виробничих процесів було використано паливно-
енергетичних ресурсів для: підготовки трубопроводу до перекачування;запуску 
перекачувальних агрегатів;контролю і оперативного регулювання процесу 
перекачки;закачування газу в підземні газосховища;відбору газу із підземних 
газосховищ [2].У структурі витрат ПЕР за 2015 р. відбулося зменшення 
споживання природного газу, що стало можливим за рахунок впровадження 
таких енергозберігаючих заходів як впровадження сучасних технологій 
ремонтів газопроводів; відбору газу споживачам до мінімально можливого 
тиску з ділянки газопроводу перед виконанням ремонтів на лінійній частині; 
оптимізації роботи газомотокомпресорів та ін.Діяльність виробничих відділів 
філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» та відповідних служб структурних підрозділів 
протягом 2016 р. була спрямована на дотримання належного рівня експлуатації, 
надійності об’єктів газотранспортної системи та підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів. У структурних підрозділах 
проводилася робота з підвищення відповідальності щодо складання звітності 
і ведення первинної документації про обсяги споживання ПЕР. Об’єми 
використання ПЕР визначалися на підставі приладного обліку і розрахунковим 
методом згідно нормативних і методичних інструкцій, які затверджені ПАТ 
«Укртрансгаз» і доведені до всіх підрозділів даного управління.За 2016 рік 
в УМГ «Прикарпаттрансгаз» було заощаджено природного газу в обсязі 
81,153 млн.м3; електроенергії – 1,950 млн. кВт. Год [2].Основними заходами, 
що привели до економії ПЕР були:очистка проточної частини осьових 
компресорів ГТУ; оптимізація роботи системи проти обледеніння ГТУ;
модернізація алгоритму роботи блоку осушування природного газу 
на компресорних станціях; виявлення та усунення витікань газу через 
ущільнення технологічного обладнання;впровадження технологій ремонту 
дефектних ділянок газопроводів без випускання газу з газопроводу (муфти, 
бандажі); максимальний відбір газу з ділянок газопроводів перед ремонтними 
роботами тощо.

Таким чином, як бачимо, витрати на енергоресурси мають значну питому 
частку у структурі витрат УМГ «Прикарпаттрансгаз». Їх зменшення важлива 
задача, яка стоїть сьогодні перед підприємством. Успішне вирішення завдань, 
спрямованих на збереження довкілля та ефективне енергозбереження, потребує 



чіткої організації роботи основних та допоміжних підрозділів УМГ, зокрема 
енергетичного господарства, що сприятиме економії енергії і, як наслідок –
сприятиме зменшенню всіх витрат підприємства та зростанню прибутків. При 
більш ефективному споживанні енергії ми можемо досягти більшої 
продуктивності, витрачаючи менше коштів.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-
ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Необхідність ведення соціально-відповідального бізнесу набуває все 
більшої актуальності серед суб’єктів господарювання. Ведення соціально 
відповідального бізнесу потребує відповідних інструментів інформаційного 
забезпечення. Такими інструментами є соціальний облік та не фінансова 
звітність. Згідно із дослідженням, проведеним компанією KPMG (International 
Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 2008), станом на 2008 р. вже 
близько 80 % найбільших 250 компаній світу (G250 зі списку Fortune Global 
500 за 2007 рік) почали постійно публікувати не фінансові звіти [1, с. 30]. 
За даними CorporateRegister.com, найбільшої всесвітньої бази даних не 
фінансових звітів, у 2009 р. в світі було оприлюднено понад 3500 соціальних 
звітів [1, с. 30]. У зв’язку із глобалізацією світової економіки, її динамічним 
розвитком зросла значущість проблеми забезпечення прав людини та її трудових
відносин з працедавцем, вирішення екологічних проблем регіону та соціальних 
проблем суспільства, що в результаті дали поштовх до збільшення кількості 
суб’єктів економічної діяльності, котрі мають на меті вести бізнес з урахуванням
критеріїв соціальної ефективності.

До необхідних умов соціально відповідального бізнесу відноситься 
підвищення відкритості та побудова збалансованих відносин з усіма тими 
групами, на які він безпосередньо впливає, які, в свою чергу, впливають на його 
успіх або залежать від нього. У цьому полягає один з принципових підходів 
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до розуміння корпоративної соціальної відповідальності, тобто відповідальності
перед суспільством. Такий підхід сьогодні використовують багато компаній, 
що йдуть по шляху підвищення відкритості та прозорості, розкривають 
стратегію і результати своєї діяльності у не фінансових звітах, які стають 
важливим елементом культури відповідального ведення бізнесу. Ця відпо-
відальність передбачає необхідність звітувати перед суспільством за економічний, 
екологічний, соціальний вплив, який чиниться на нього внаслідок ділової 
активності [2, с. 25]. 

Одним із аспектів конкурентоспроможності підприємства на ринку є його 
спосіб ведення бізнесу в умовах забезпечення соціальної відповідальності, 
оскільки така спрямованість зміцнює довіру серед працівників колективу 
до керівництва, а також підвищує репутацію серед зовнішніх зацікавлених 
сторін, зокрема серед інвесторів, покупців, партнерів. Соціально орієнтований 
бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі користувачам достовірної 
та неупередженої інформації про стан і результати фінансування соціальних 
програм [3]. Ведення соціально орієнтованого бухгалтерського обліку в Україні 
не є обов’язковим, проте поряд з фінансовою, податковою та статистичною 
звітністю можна впровадити соціальну звітність. Оскільки недоцільно виділяти 
окремий вид соціально-економічного обліку, задовольняти групи зацікавлених 
осів повинен саме бухгалтерський облік. До зацікавлених осіб, з одного боку, 
необхідно віднести власників і менеджерів, а з іншого – осіб, на яких 
спрямована соціальна відповідальність підприємства (працівники, їхні спілки та 
об’єднання,суспільство). На сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова 
база регулювання соціального обліку, тому вітчизняні підприємства змушені 
звертатись до міжнародних стандартів: Серія стандартів АА 1000, GRI 
«Глобальна ініціатива 68 звітності», Глобальний договір ООН, SA 8000, Серія 
стандартів ISO 14000, ISO 26000. В Україні серед підприємств найбільш 
привабливими є міжнародний стандарт GRI, Глобальний договір ООН та ISO 
26000, оскільки вони охоплюють найповніший перелік показників, які 
характеризують соціальний аспект ведення діяльності. Міжнародні стандарти 
соціально відповідального бізнесу включають наступні напрями визначення 
показників у формуванні соціальних звітів: – трудові відносини – основна та 
додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати –
охорона праці та безпека на робочому місці – витрати підприємства на 
оснащення засобами індивідуального захисту а також покращення умов праці 
працівників – навчання працівників – витрати на підвищення кваліфікації 
працівників, на додаткові курси, практичні заняття – екологія – витрати 
підприємства щодо захисту навколишнього середовища – суспільство – витрати 
підприємства для підвищення добробуту громадян шляхом провадження 
благодійної діяльності тощо. Зазначені характеристики частково розкриваються 
у фінансовій звітності підприємства, проте вони є недостатніми для 
задоволення потреб зацікавлених осіб. Таким чином, в Україні доцільно 
сформувати єдиний стандарт та форму соціального звіту, який у достатній мірі 
розкриватиме необхідну інформацію про показники стану та результати 
фінансування соціальних програм. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что оценка персонала -
это сложная управленческая проблема. Необходимо отметить, что в теорети-
ческом и методическом планах она недостаточно разработана. На практике 
применяется множество методик, способов оценки, которые дают разные 
по уровню объективности результаты. Кроме того, в зарубежной практике 
не хватает идеальных методик оценки персонала, а ученые и практики нередко 
придерживаются противоположных мнений о целесообразности применения 
тех или иных методов оценки персонала.

Оценка персонала заключается в определении того, насколько работники 
достигают ожидаемых результатов труда и соответствуют тем требованиям, 
которые вытекают из их производственных задач. Это обусловливает 
необходимость оценки труда персонала и свидетельствует об актуальности 
исследования теоретических аспектов и практических методик оценки.

Отметим, что в современных условиях оценка персонала служит основой 
для принятия не только организационных, но и управленческих решений 
в сфере обучения и развития персонала, мотивации, формирования систем 
вознаграждений. С целью проектирования действенных систем вознаграждений 
необходим пересмотр подходов к оценке персонала как важнейшего 
инструмента управления человеческими ресурсами, который долгое время 
оставался в большей степени формальным, сконцентрированным в основном на 
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анализе соответствия работника занимаемой должности. Рассмотрим 
существующие подходы к оценке персонала, ее роли в политике руководства 
организаций.

Существующие подходы к оценке персонала можно объединить в три 
группы: 

1) оценка персонала в широком смысле слова: «оценка работников», 
«оценка трудовой деятельности персонала», «оценка работы персонала», 
«деловая оценка», «оценка труда»; 

2) акцент на оценку результатов труда: «оценка результатов работы», 
«оценка результативности (результатов) труда персонала»; 

3) «аттестация персонала». 
Прежде всего следует отметить, что большинство исследователей 

разделяют понятия «оценка персонала» и «аттестация». Так, ряд ученых 
в области управления человеческими ресурсами аттестацию персонала 
определяют как кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие 
уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой 
деятельности. Главное ее назначение – не контроль исполнения, а выявление 
резервов повышения уровня отдачи. Также имеет место подход, что оценка 
персонала – это более широкое понятие, чем аттестация и трактует ее как 
процесс определения эффективности деятельности сотрудников в реализации 
задач организации с целью последовательного накопления ин- формации, 
необходимой для принятия дальнейших. Достоинством данного понятия 
является акцент именно на оценку эффективности деятельности сотрудника, 
т. е. в какой степени профессиональные, поведенческие и личностные 
характеристики работника соответствуют или не соответствуют выполняемой 
работе и занимаемой должности. Также следует подчеркнуть, что важна 
не просто деятельность персонала как таковая, а именно в целях реализации 
задач организации, и то, что в результате процесса оценки происходит 
накопление информации, нужной для управления людьми.

Оценка персонала, на наш взгляд, – это процесс, позволяющий 
определить результаты работы и уровень профессиональной компетентности, 
учесть личностные, деловые качества работника, с целью раскрытия его 
потенциала и принятия дальнейших управленческих решений относительно его 
мотивации и развития.

Оценка может быть формализованной (проводиться по регламентам, 
закрепленных в соответствующих документах) и неформализованной 
(например, устная оценка руководителем ежедневной, еженедельной работы 
подчиненного, подразделения в целом), регулярной и эпизодической, может 
преследовать в зависимости от конкретных потребностей организации 
различные цели, задачи, необязательно напрямую связанные со стандартами 
работы (например психологическая оценка, оценка с целью сравнения между 
собой деятельности работников для принятия административных решений 
и т. п.). Исходя из содержательной составляющей определения оценки 
персонала, можно говорить о подходах к определению целей, предмета оценки, 
критериев, показателей, наиболее точно отражающих выделенные критерии, 
и соответственно методов оценки. Взаимосвязь указанных элементов позволяет 



говорить о системном подходе к оценке персонала, который предполагает 
также определение субъекта, объекта и этапов оценки.

В связи с этим можно выделить такие задачи оценки персонала, как: 
1) повышение производительности труда; 
2) оценка кадрового потенциала и возможностей развития персонала; 
3) стимулирование повышения уровня компетентности персонала; 
4) эффективное использование социально-психологического потенциала 
коллектива организации; 
5) создание кадрового резерва; 
6) определение соответствия работника занимаемой должностной позиции
(в рамках аттестации персонала); 
7) улучшение качества управления персоналом и организацией в целом 
и др. 
Исходя из целей и задач, определяется предмет и объект оценки. 

В качестве предмета оценки руководство организации, как показывает 
практика, в основном выбирает выполнение трудовых обязанностей, 
результаты работы, их динамику, факторы, влияющие на степень достижения 
результатов, деловые, личностные качества работника. 

Выделяют прямое и косвенное влияние оценки на мотивацию персонала. 
Прямое мотивационное действие заключается в том, что процесс и результат 
оценки способствует удовлетворению ряда потребностей работников, 
связанных с трудом: потребностей в признании, развитии потенциала, 
самоутверждении, обратной связи и др. Оценка может восприниматься как 
вознаграждение усилий работника. Косвенное мотивационное действие оценки 
проявляется в ее взаимодействии с другими направлениями работы 
с персоналом: оценка служит основой для карьерного роста работника, 
морального поощрения, профессионального развития. Эта роль оценки 
формирует мотивы признания и самореализации. 

Подводя итоги, отметим, что оценка персонала позволяет установить 
место сотрудника в организационной структуре, разработать программу 
развития сотрудника, определить критерии и размеры вознаграждений.
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасній соціально-
економічній системі України на макроекономічному рівні, обумовлені 
глобалізаційними тенденціями та безпосередньо впливають на функціонування 
підприємств роздрібної торгівлі. У той же час, проблеми функціонування 
підприємств роздрібної торгівлі визначаються не тільки несприятливими 
умовами нестабільності середовища макроекономічного рівня, а й проблемами 
в системі менеджменту господарюючих суб’єктів цієї сфери. Від рівня 
менеджменту, будучи багатогранним поняттям, яке не тільки включає якісні 
і цінові параметри товарів, залежить конкурентоспроможність роздрібного 
торгового підприємства.

Проблемами розробки дієвого механізму управління конкуренто-
спроможністю підприємств роздрібної торгівлі займалися багато відомих 
закордонних та вітчизняних науковців. Але незважаючи на глибину охоплення 
наукових досліджень в зазначеній галузі та велика кількість значних наукових 
робіт з проблем підвищеннярівня конкурентоспроможності підприємств 
роздрібної торгівлі з урахуванням специфіки його локалізації та формату 
не отримали повноцінного практико-орієнтованого спрямування, що і зумовило 
мету дослідження.

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств роздрібної 
торгівлі не можливі без активізації інноваційної діяльності та формування 
конкурентних переваг, які мають охоплювати всі стадії господарської діяльності. 
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
роздрібної торгівлі є запорукою створення та реалізації відповідних переваг. 

Зарубіжний досвід показує, що саме персонал є потенційним, невичерпним 
джерелом інновацій на підприємстві, які виступають універсальним критерієм, 
що впливає на результативність діяльності багатьма шляхами. Найбільший 
запас «ноу-хау» – в майстерності і розумах робітників, фахівців і керівників. 
Людський чинник тут є визначальним, оскільки саме в людях полягає 
конкурентоспроможна сила підприємства.

Антонюк В. П. розділяє кадри для інноваційної діяльності умовно на дві 
групи [1, с.42]:

 перша група об’єднує тих, які продукують інноваційні ідеї, генерують 
інновації – до них слід віднести науковців, дослідників, винахідників, раціона-
лізаторів, розробників нових видів продукції або послуг;

 друга група об’єднує тих, які втілюють інноваційні ідеї в життя, 



випускають інноваційну продукцію, освоюють інноваційні технології тощо 
(до даної групи слід віднести управлінців, спеціалістів, робітників, праця яких 
безпосередньо пов’язана з інноваційною діяльністю в процесі виробництва, 
оскільки досить часто працівники стають винахідниками, раціоналізаторами).

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі передбачає високоосвіченого 
і висококваліфікованого працівника, створює потребу в інтелектуально і етично 
розвиненій особі, яка, насамперед, є умовою для подальшого розвитку 
продуктивних сил суспільства. При цьому міняються соціальні характеристики –
змінюється вміст праці працівника: скорочується доля фізичної і збільшується 
доля розумової праці, зростає інтелектуальний вміст праці. Головним чинником 
успіху стали такі якості як гнучкість, мобільність, сприйнятливість до 
нововведень, уміння швидко адаптуватися до змін кон’юнктури 

На наш погляд, на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі 
необхідно формувати нове мислення працівників, їх відповідальне і зацікавлене 
відношення до праці, забезпечувати їх безпосередню участь в інноваційній 
діяльності в цілому розвивати трудові стосунки.

Важливого значення набуває вплив саме культурного середовища на появу 
і сприйняття нововведень техніки та економіки. Гуманізовані технології 
сьогодення не є соціально нейтральними, вже на стадії проектування в них 
закладається свідома орієнтація на розвиток і збагачення культури. Розвиток 
людини в процесі праці та її персоналізація замість нівелювання людей 
та усереднення функцій стають провідним чинником ефективних інноваційних 
управлінських технологій. Отже етична база трудових відносин охоплює 
не лише минулі цінності, але й нові, пов’язані з орієнтацією на гармонійність 
праці і самостійність вибору діяльності, її місця та часу. Відповідно соціальне 
управління трудовими відносинами за цих умов для забезпечення ефективності 
має спрямовуватися: від жорсткості до м’якості; від масовості до компактності; 
від визначеності організаційних меж до їх розмитості та мобільності.

Таким чином, ринкові мотиви господарювання породили досить 
суперечливі наслідки, які привели до зсуву центру тяжіння соціальних процесів 
безпосередньо на підприємства. Це загострює необхідність комплексного 
підходу до управління соціальними процесами на підприємствах, створення 
цілісної внутріфірмової інфраструктури з урахуванням тенденцій науково-
технічного і соціального прогресу.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ПРОФЕСІЙНЕ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Соціально – економічна криза суттєво вплинула на стан національного 
ринку праці. Його формування відбувалося повільно й суперечливо, оскільки 
сфера зайнятості є однією з найдеформованіших та відзначається відсутністю 
державних і правових інститутів ринку праці, гнучкої системи оплати праці, 
низьким рівнем мобільності робочої сили. З одного боку, для людей відкрилися 
нові можливості для самореалізації, з другого – з’явилися нові проблеми, 
насамперед, пов’язані з різким зниженням попиту на робочу силу, збільшенням 
безробіття, значною міграцією робочої сили [1, c. 8].

Українські вчені визначають найважливішою проблемою ринку праці 
деформацію в галузевій структурі та професійно-кваліфікаційному складі. 
Причиною низького рівня кваліфікації є матеріальна мотивація, обмежена 
можливість працевлаштування, відсутність гарантії стабільності професійної 
діяльності за фахом, невідповідність структури професійної освіти 
перспективним потребам ринку праці за кваліфікаційним рівнем та професійною 
структурою. Відповідно виникає кадровий дефіцит для тих структур ринку праці, 
які дозволили собі застосування техніко-технологічних новацій [2].

Дослідницьким центром hh.ua. було здійснено опитування роботодавців 
щодо тенденцій на ринку праці 2016р. За результатами опитування 47% 
роботодавців повідомили, що це був найскладніший рік за останні 4–5 років, 
четверта частина (26%) вважають, що рік складний, але не складніший за 
попередні. Десята частина переживала часи навіть складніші, ніж 2014 р., а 3% 
взагалі не помічали жодних складнощів за минулі 4–5 років (лідери цієї 
категорії компаній – IT-сфера і сфера нафто- і газовидобутку). Найскладнішим 
цей рік називали агрокомпанії, автотрейдери і логісти, а також медіабізнес. 

Роботодавці зазначили, що найбільш популярним засобом боротьби 
з соціально-економічною кризою для більшості компаній на ринку України 
є оптимізація витрат, яку застосували більше половини українських компаній 
(57%). Для 41% компаній 2016 р. став періодом пошуку нових можливостей для 
зростання, оптимізації штату (40%), спроб більш ефективного використовувати 
всіх видів ресурсів (29%). 

Майже 14% компаній скоротили зарплату своїм співробітникам, третина 
компаній (28%) зарплату не переглядали, 35% компаній підвищили оплату 
праці тільки цінним або ефективним співробітникам, 6% – тим, кому повинні 
були підвищити відповідно до діючого законодавства, 21% роботодавців 
змогли підвищити зарплату всім співробітникам.

Третина компаній у 2016 р. не набирали персонал взагалі, при цьому 16% 
компаній його скорочували, 6% – не набирали через кризу, стільки ж не наби-
рали нових співробітників, бо не мали в цьому потреби. 36% роботодавців 
обмежилися виключно замінами вибулих співробітників, 17% компаній 



відкрили одну-дві вакансії, 20% провели набір тільки за стратегічними 
напрямками і лише 14% змогли собі дозволити розширення за всіма 
напрямками. 

Лідери скорочень персоналу – банки, автотрейдери й логістичний бізнес, 
а також компанії, що займаються оптовою торгівлею. Набирали найчастіше 
спеціалістів з продажу і залучення клієнтів (37%), ІТ-спеціалістів (18%), 
а також ситуативно відкривали різнопланові вакансії (20%), рідше – робочий 
персонал (15%). Скорочували найчастіше адміністративний персонал (41%), 
однаково скорочували спеціалістів з продажу (28%), робочий і керівний 
персонал (25% і 22% відповідно), співробітників бек-офісу (20%), або 
вдавалися до скорочень у всіх напрямках (29%). Припинили набір молодих 
спеціалістів 14% компаній. Частіше, ніж іншим, це довелось робити великим 
компаніям (штат яких налічує від 500 співробітників) [3].

В умовах соціально-економічної кризи проблема подальшого 
працевлаштування випускників навчальних закладів, в першу чергу, пов’язана 
із вибором професії учнівською молоддю, актуальною як під час кризового 
періоду так і посткризового. Щоб вибір професії задовольняв особистість 
і суспільні інтереси, варто виходити з оцінки обставин очікуваного, 
прогнозованого майбутнього, довготривалих тенденцій у розвитку процесів на 
ринку праці і в сфері зайнятості. Тому механізм регулювання ринку в умовах 
трансформаційного суспільства потребує адекватного підтримуючого 
державного регулювання. 

У процесі державного регулювання ринку праці в рамках соціально-
економічної кризи одним із ключових завдань є виявлення довгострокових 
перспектив розвитку ринку праці, яке передбачає стабілізацію і поступове 
збільшення попиту на працю, підвищення її конкурентоспроможності, 
зниження рівня безробіття при одночасному підвищенні продуктивності 
та гнучкості ринку праці [4, с.16 ]. 

Складовою механізму реформ вищої освіти у 2015–2020 рр. 
є запровадження регулярних діагностик ринку праці з метою раціонального 
використання бюджетних коштів на вищу освіту [5, c. 8]. Разом з тим, рівень 
працевлаштування випускників по закінченню як вищих, так і професійно-
технічних навчальних закладів, ще не став кінцевим результатом та оціночним 
критерієм їх діяльності. 

Високий рівень заробітної плати, отримання якої гарантувала зайнятість 
у високоприбутковій банківсько-фінансовій сфері у докризовий період, був 
найбільш дієвим аргументом на користь вибору випускниками цих 
спеціальностей. У свою чергу, збільшення ажіотажного попиту на отримання 
спеціальностей викликав відповідне зростання обсягів пропозиції (з боку 
навчальних закладів), які пропонують свої послуги по підготовці фахівців, 
що, відповідно, посилило рівень конкуренції між ними [6, c. 60].



Проведене дослідження сучасних кризових тенденцій на ринку праці 
та їх вплив на професійне самовизначення учнівської молоді дозволяє зробити 
наступні висновки: 

- зосередити увагу на проведенні маркетингових досліджень ринку праці, 
які базуються на поєднанні завдань суб’єктів господарювання та навчальних 
закладів в питаннях підготовки майбутніх фахівців для ринку праці;

- посилити взаємозалежність галузі освіти та потреб ринку праці, з тим, 
щоби навчальні заклади готували фахівців відповідно запитам ринку праці;

- створити умови для здійснення свідомого професійного вибору 
учнівською молоддю, що підсилюється кризовими тенденціями, викривленням 
хибних уявлень про престижність професій та їх актуальність на ринку праці, 
що потребує нових підходів до здійснення професійної орієнтації;

- розробити й впровадити державну стратегію щодо прогнозування 
тенденцій на кризовому просторі ринку праці, нову методологію здійснення 
профорієнтаційно-роз’яснювальної роботи з учнівською молоддю.
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КВАЛІФІКАЦІЯ РОБІТНИКА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗАРОБІТНУ 
ПЛАТУ

У всьому світі гроші є одним з головних аспектів добробуту життя 
людини, тому перед людством постає питання: як їх заробити? Очевидною 
відповіддю буде – праця. З давніх часів люди за свою працю отримували 
винагороду. Спочатку платня мала товарний вигляд, а з часом перейшла до 
сучасної грошової форми. Такі відносини з формуванням ціни на працю дістали 
назву «заробітна плата». 

Зарплата для більшості населення виступає головним фактором 
формування їх доходів. В умовах ринкової економіки проблема визначення 
рівня заробітної плати є однією з найважливіших, бо пов’язана з умовами 
життєдіяльності людей. Тому всі школи економічної теорії приділяють велику 
увагу проблемі заробітної плати.

Заробітна плата має багато трактовок, ось одна з них: зарплата – винагорода, 
обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [1].

Зазвичай розмір зарплати залежить від наступних факторів:
1) рівень кваліфікації працівника, коли робітник за менший час може 

виконати більшу роботу, як наслідок підвищується продуктивність праці 
та ефективність використання ресурсів;

2) умови праці; при цьому законодавчо виділять 4 класи, які залежать від 
наданої шкоди здоров’ю та впливу на працездатність (робота в шахті або 
з вибухонебезпечними речовинами);

3) дискримінація в оплаті праці, коли рівень оплати праці встановлюється 
відповідно до вподобань роботодавця, які можуть залежати від громадянства 
підлеглого, його статусу, віку, статі, та інше;

4) вплив національних відмінностей в економіці, до яких відносять 
глобальні фактори: розвиток економіки в певній країні, нормативно-правова 
база, оподаткування, попит та пропозиція на ринку праці, кліматичні умови та 
інше.

Для того, щоб максимізувати свій дохід, робітник може поліпшити ті чи 
інші фактори, що впливають на рівень заробітної плати, самостійно. 
Найоптимальнішим варіантом буде підвищення власної кваліфікації. В цьому 
зацікавлені декілька сторін: робітник отримує додаткові економічні вигоди, 
саморозвиток та самореалізацію, роботодавець - підвищення продуктивності 
праці, а держава створення стійкої, конкурентоспроможної економіки.

Рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника, а також 
додатково здобутими навиками і вміннями. Наприклад, наявність у працівника 



вищої освіти, післядипломної освіти, досвіду роботи на аналогічних посадах, 
проходження додаткових курсів підвищення кваліфікації, тощо. Також 
обов’язково враховуються наявність чи відсутність заохочень та дисциплінарних 
стягнень, що має бути підтверджено документально.

Відповідно до Наказу про затвердження Положення про професійне 
навчання працівників на виробництві, розділ I. «Загальні положення», п. 1.1.: 
професійне навчання працівників на виробництві спрямоване на підвищення 
якості професійного складу працівників роботодавців різної форми власності та 
підпорядкування, формування у них високого професіоналізму, майстерності, 
сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних 
умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивної праці та ефективної 
зайнятості [2].

Таким чином, підвищення кваліфікації працівника впливає на проду-
ктивність праці і відповідно на випуск продукції та прибутковість підприємства, 
створення ефективних трудових ресурсів, які можуть скласти конкуренцію на 
економічному ринку. Оперуючи такими даними, роботодавці, для більшої 
вигоди, намагаються наймати на роботу лише висококваліфікованих 
робітників. Так, в Україні в 2017 році найвищий рівень економічної активності 
мали особи з повною вищою освітою (76,8% − (69,4%), найнижчий – з базовою 
загальною (20,4%) та початковою загальною або не мали освіти (5,6%) [3].

Якщо дивитись у професійному розрізі, за даними зібраними з порталу 
для працевлаштування, то:

- 93,3% інженерів мають ступінь бакалавра і диплом спеціаліста, 6,7% -
ступінь магістра або вчений ступінь;

- 87% керівників відділів кадрів та бухгалтерських службовців 
отримали свою посаду, маючи вищу освіту в Україні. У сфері охорони здоров’я 
вищу освіту отримали 80% лікарів, а 20% – мають ступінь магістра або вчений 
ступінь.

Найбільше співробітників із середньою або середньою спеціальною 
освітою працює в сфері обслуговування і торгівлі – 41,8%, на другому місці 
секретарі – 30%, на третьому місці менеджери з маркетингу або продажах –
27,2% [4].

Ще одним доказом є те, що за освітнім профілем розмір заробітної плати 
вище середньої мали лише працівники з повною вищою освітою (45,27 грн. 
за годину, що на 36,0% вище середньої). Усі інші освітні рівні надають значно 
менший розмір винагороди, причому майже немає різниці в розмірі годинної 
заробітної плати між працівниками з професійно-технічною та повною 
загальною середньою освітою, що видно на рис. 1 [5].

Отримані статистичні данні свідчать про актуальність питання наявності 
на ринку кваліфікованих фахівців. Конкуруючі компанії формують попит на 
висококваліфікованих робітників на ринку, а для таких робітників одним 
з пріоритетів вибору компанії є зарплата. Звідси формується закономірність: 
чим вищі професійні навики робітника, тим більша його заробітна плата.



Рисунок 1. Відхилення розміру заробітної плати від середньої залежно від рівня освіти, 
% . Джерело:[5].

Сучасний ринок вимагає створення на підприємствах моделі системного 
та безперервного навчання, тому як рівень кваліфікації працівників 
на підприємстві в багатьох випадках не відповідає вимогам ринкової економіки 
і є фактором, що стримує проведення економічних реформ. Також для 
підприємств більш ефективною є робота з постійним персоналом, підвищуючи 
його професійний рівень, ніж залучати весь час нових працівників. Новітні 
технології, сучасні комунікації, вступ до міжнародної спільноти також 
вимагають наявності та постійного зростання професійних знань.

Ефективна модель неперервного навчання повинна відповідати 
наступним принципам: освіта є складовою частиною розвитку підприємств; 
навчання повинно мати безперервний характер і проводиться циклічно; 
навчання повинно бути різноплановим і проводитися з використанням сучасних 
форм і методів; має бути система стимулів до навчання та оцінка його 
ефективності [6].

Проведене дослідження підтверджує взаємозв’язок заробітної плати 
та кваліфікації робітників. Як висновок слід зазначити, що розвиток 
працівників – це процес безперервного навчання для підвищення професійно -
кваліфікаційного рівня, що в першу чергу залежить від бажання працівника. 
Роботодавцям необхідно шукати шляхи формування сучасних професійних 
навиків своїх працівників і створювати резерви для забезпечення та оплати 
навчання та підвищення кваліфікації персоналу. А державі необхідно 
забезпечити законодавче та нормативне врегулювання даних питань.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Одним з головних чинників ціноутворення та формування прибутку 
на підприємстві є витрати, тому особливої уваги набуває питання формування 
дієвої системи управління ними. Для побудови такої системи, необхідно 
розуміти економічну природу та сутність поняття «витрати». 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», витрати – зменшення економічних вигод 
у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками). 

Об’єкт витрат – це продукція, роботи, послуги або вид діяльності 
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом 
(виконанням) витрат [5].

Згідно з вищезазначеним поняттям можна зазначити, що витрати –
це сукупність використаних матеріальних, фізичних, трудових ресурсів у ході 
виробництва. Будь-яка діяльність, що здійснюється на підприємстві, 
супроводжується витратами.

Витрати підприємства, в будь-яких умовах існування, є найбільш 
вагомим аспектом впливу на формування економічних результатів діяльності, 
отримання важливих конкурентних переваг і відіграють особливу роль 
у досягненні сталого розвитку [4, c. 213]. Тому, важливу роль у розробці 
стратегії поведінки підприємства у ринкових умовах відіграє ефективна 
система управління ними. 

http://www.ukrstat.
https://mojazarplata.com.ua/ua/
http://www.ukrstat.
http://pandia.


Ткаченко А. М. зазначає, що управління витратами як економічна 
категорія відображає сутність виробничого процесу, спрямованого на зниження 
собівартості продукції і як наслідок – ціни на неї, що сприяє зростанню 
споживчого попиту, який покликаний задовольняти потреби покупців 
відповідно до свого призначення [3, с. 70].

Як і будь-який процес управління господарськими процесами, система 
управління витратами включає такі елементи як прогнозування, планування, 
нормування, організація, калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, 
аналіз, регулювання та контроль витрат. Кожен з вищезазначених елементів 
системи виконує відповідні завдання, які направлені на досягнення загальних 
цілей підприємства. 

Тому управління витратами повинно розглядатися як комплексна 
функціональна керуюча система, що забезпечує розробку взаємозалежних 
управлінських рішень, кожне з яких робить свій внесок у загальну результат-
тивність діяльності підприємства [1, с. 29].

Сьогодні в Україні організація управління витратами на підприємстві 
формується відповідно до:

- Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність;
- системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 
- методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) різних галузей;
- внутрішніх робочих документів, які розробляються на підприємстві.
Ефективне управління витратами – це складний, багатоаспектний 

та динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення 
високого економічного результату, і який передбачає систематичний 
моніторинг фактичних витрат, їх поведінки під дією як внутрішніх, так 
і зовнішніх факторів, прийняття рішення щодо покращення структури 
собівартості продукції тощо [2, с. 43].

Таким чином, ефективна система управління витратами на підприємстві 
дозволяє: 

- планувати доходи і витрати;
- формувати облікову політику для цілей управління витратами; 
- відстежувати,аналізувати та контролювати фінансові результати 

діяльності підприємства; 
- формувати економічне стратегію та рухатися до поставлених 

стратегічних цілей;
- приймати рішення стосовно доцільності здійснення окремих 

виробництв, ефективності використання ресурсів.
Отже, налагоджена система управління витратами відіграє важливу роль 

при прийнятті управлінських рішень та є ключовим фактором стабільного 
розвитку підприємства, сприяє підвищенню ефективності, збільшенню 
прибутків, створенню дієвого механізму планування, контролю та аналізу 
доходів і витрат.
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СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
В УМОВАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

В умовах глобалізаційних процесів економічні, юридичні, соціальні 
основи українського суспільства істотно змінюють уявлення про цілі, критерії 
і механізми функціонування соціально-культурної сфери, відповідно, 
формується нова модель розвитку і використання людських ресурсів в сфері 
культури. У той же час в свідомості спільноти все більше і більше 
затверджується думка про те, що можливість подальшої трансформації 
соціально-економічних відносин вітчизняної економіки безпосередньо 
пов’язана з якістю творчого розвитку та інтелектуальних здібностей людей, що 
складають більшу частину багатства країни. Таким чином, проблема 
формування, накопичення та реалізації інтелектуального людського капіталу 
в сфері культури набуває значне теоретичне і практичне значення і є однією 
з найважливіших проблем майбутнього культури України. 

Актуальність наукових досліджень щодо проблем управління 
безперервним відтворенням продуктивних сил людини у формі інтелект-
туального людського капіталу обумовлена тим, що основні внутрішні резерви 
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для впровадження системних інновацій та підвищення ефективності подальших 
трансформацій у соціально-економічних відносинах можуть бути отримані 
з двох джерел: природних ресурсів та людського ресурсу.

Основними етапами розвитку теорій людського капіталу є:
 класичний період (до XIX ст.) – використання дедуктивного, логіко-

філософського та морально-аксіологічного методів; – інституційний період 
(XIX – початок XX ст.) – пов’язаний із нормативно-інституціональним та 
історико-порівняльним методами;

 біхевіоралістичний період (20-70 рр. XX ст.) – застосування психо-
логічних методів для вивчення сутності людини;

 постбіхевіористський період (остання третина XX ст.) – характерним 
є поєднання традиційних і нових прийомів [1].

Не менш важливе значення для розповсюдження основних положень 
теорії людського капіталу мають праці Г. С. Беккера, який зазначав, що шкільне 
навчання, курс комп’ютерної підготовки, витрати на медичне обслуговування –
це теж капітал у тому сенсі, що вони поліпшують здоров’я, підвищують доходи, 
а також збільшують задоволення людини. Тобто, що витрати на освіту, 
навчання, медичне обслуговування є інвестиціями в основний капітал. Тим 
не менше, вони продукують людський, а не фізичний або фінансовий капітал, 
тому що не можна відокремити людину від її знань, навичок [2].

Інтелектуальний капітал це сукупність інтелектуальних ресурсів, 
здатність та навики, які людина використовує для отримання економічного 
ефекту. Результати аналізу вітчизняної та закордонної спеціальної літератури 
дозволили зробити висновок, що в сучасних умовах існує декілька підходів 
щодо розуміння сутності інтелектуального капіталу. В. Л. Іноземцев, виділяючи 
в складі інтелектуального капіталу людський і структурний капітали, розкриває 
дану дефініцію у вигляді інформації та знань, які є специфічними факторами 
виробничого процесу підприємства [3]. Більш значним та ємним, на нашу 
думку, є визначення Е. Брукінга, який вважає, що інтелектуальний капітал 
це необхідні для підприємства нематеріальні активи, без яких воно не може 
існувати, для посилення конкурентних переваг. При цьому в якості складових 
елементів інтелектуального капіталу дослідник виділяє людські активи, 
представлені у вигляді сукупності знань співробітників підприємства, 
їх творчих здібностей, уміння вирішувати проблеми, лідерських якостей, 
підприємницьких і управлінських навичок, а також інтелектуальну власність, 
інфраструктурні та ринкові активи [3].

Найбільш поширеним підходом до визначення інтелектуального капіталу 
в науковій літературі, присвяченій проблемам формування і використання 
інтелектуального капіталу, є наступне: величина інтелектуального капіталу 
в компанії визначається як різниця між ринковою оціночною вартістю компанії 
і її фізичними активами. Отже, інтелектуальний капітал складається 
з людського, організаційного і споживчого капіталу. У даній інтерпретації 
інтелектуальний людський капітал мова йде тільки про ту частину 
інтелектуального капіталу, яка має безпосереднє відношення до людини. 



Важливе значення для формування інтелектуального людського капіталу 
має придбання нових знань і навичок. Формування навичок стає пріоритетом 
економічного розвитку країни. Освіта є важливим інструментом для 
формування інтелектуального капіталу. Освіта сприяє підвищенню якості 
життя людей і здійсненню ними своїх громадянських прав і обов’язків. Освіта 
робить життя людини багатше, розвиваючи в ньому пізнавальні та соціальні 
навички, інформуючи людей про їх громадянські права та обов’язки.

Сьогодні теорія інтелектуального людського капіталу має недоліки. 
Багато фахівців критично стверджують, що додатковий дохід не є результатом 
лише інвестицій в освіту, оскільки люди мають більше вроджених здібностей 
і у них більш високі соціальні мотиви. Однак загальновизнаним є той факт, 
що освіта залишається важливим чинником ефективності працівника, тому 
що більш здібній людині простіше досягти високого рівня освіти та сформувати 
інтелектуальний капітал. Людський чинник став розглядатися як важливий 
об’єкт інвестицій.

Для того щоб людський капітал став дієвим фактором соціально-
економічного розвитку країни, потрібні значні державні інвестиції в розвиток 
сфери освіти, науки, НДДКР, високих технологій, культури – всього того, що 
забезпечує науково-технічний прогрес, розширення нових технологічних 
укладів, просування країни за напрямом інноваційного розвитку.

Інвестуючи у своїх працівників, підприємства культурної сфери 
активізують їхню трудову віддачу, підвищують продуктивність праці, 
скорочують витрати робочого часу, зміцнюють свою конкурентоспроможність. 
Кошти вкладаються в організацію професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації, на профілактичні заходи для зміцнення здоров’я працівників, 
у цілому – на підвищення якості трудового життя. У межах жорсткого 
бюджетного обмеження важливо розвивати партнерські відносини між 
державним і приватним секторами та підтримувати благодійну діяльність 
з цього приводу.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Подальший розвиток об’єднаних територіальних громад є важливим 
питанням сьогодення, що можливе за попередньої оцінки ефективності 
їх інвестиційної політики. У сучасних умовах для успішного господарювання 
об’єднаних територіальних громад є невизначеними моменти щодо мобілізації 
та раціонального використання інвестиційних ресурсів. Інвестиційна політика 
є складовою частиною активності громади, що включає виробничу, 
інноваційну, ринкову, маркетингову та інші види діяльності. Поступальний 
розвиток та ефективне функціонування об’єднаних територіальних громад
в сучасних умовах вимагає налагодженого процесу управління, в тому числі 
ефективним використанням інвестованих ресурсів.

Особливої актуальності питання дослідження ефективності інвестиційної 
політики набувають в рамках проведення реформи місцевого самоврядування 
та децентралізації влади. Концепція реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р [1], передбачає створення 
законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень 
та їх ресурсного забезпечення.

У рамках її реалізації прийнято Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [2] і у 2015 році стартував процес 
об’єднання територіальних громад та створення спроможних об’єднаних 
громад. У результаті виборів до місцевих рад у 2015-2017 роках в Івано-
Франківській області сформовано 23 об’єднані територіальні громади (далі 
ОТГ).

Одними із перших ОТГ, що об’єдналися у 2015 р. у Івано-Франківській 
області є Верхнянська, Старобогородчанська та Печеніжинська ОТГ. Тому, 
розглянемо особливості формування та напрями інвестиційної політики 
зазначених ОТГ.

Верхнянська ОТГ перша в Калуському районі Івано-Франківської області, 
до якої входять 12 населених пунктів і станом на 01.01.2018 р. в об’єднаній 
територіальні громаді нараховувалось населення 11340 жителів. Адміністрати-
вним центром об’єднаної громади є село Верхня [3].



Адміністративним центром Старобогородчанської ОТГ є село Старі 
Богородчани, до складу якої входять п’ять населених пунктів. Населення 
станом на 01.01.2018 р. становило 6120 осіб [4].

Печеніжинська ОТГ утворена першою на території Івано-Франківської 
області 24 липня 2015 р. відповідно до рішення Івано-Франківської обласної 
ради № 1723-36/2015 «Про утворення Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади та призначення місцевих виборів депутатів 
Печеніжинської селищної ради ОТГ та Печеніжинського селищного голови» [5] 
та включає дев’ять населених пунктів. Адміністративним та культурним 
центром об’єднаної громади є селище Печеніжин. Загальна чисельність 
населення становить 19132 особи [6].

Інвестиційна політика – багатогранна економічна категорія, що 
розглядається як на рівні економіки країни, так і на рівні окремого суб’єкта 
господарювання. В умовах сучасних адміністративно-територіальних 
перетворень доцільним є розгляд даної економічної категорії на рівні 
об’єднаних територіальних громад. Поняття інвестиційної політики ОТГ має 
включати в себе, головним чином, політику пріоритетів витрачання бюджетних 
ресурсів. Інвестиційна політика ОТГ, складова їх загальної економічної 
політики, формується на відповідному рівні управління. Інвестиційна політика 
ОТГ передбачає встановлення масштабів і напрямів вкладень в проекти, що 
відповідають територіальним інтересам суспільства або інтересам окремих 
населених пунктів.

У Верхнянській ОТГ серед пріоритетних напрямів інвестиційної 
політики, реалізація яких потребує залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів відносять: плани побудови нової сонячної електростанції у селі Збора; 
створення громадського телебачення; побудову пекарні для забезпечення 
суспільних потреб та створення додаткових робочих місць; покращення 
дорожного покриття автодоріг громади.

У Старобогородчанській ОТГ планують розвивати садівництво та ягідни-
цтво, оскільки наявні земельні ділянки, які можна здавати в оренду. Район 
відноситься до екологічно чистих, а відтак розміщення заводу чи іншого 
великого підприємства викликає сумніви, хоча є ймовірним розміщення 
переробного підприємства. Наразі на території громади діє сонячна 
електростанція. В ОТГ мають намір продовжувати співпрацю в галузі 
альтернативної енергетики. Нещодавно надійшла пропозиція щодо розміщення 
обладнання для вітрової електростанції.

Основними напрямами інвестиційної політики Печеніжинської ОТГ 
є: розвиток медицини та спорту у селах ОТГ; ремонт доріг; монтаж вуличного 
освітлення; будівництво сучасного цегельного підприємства із назвою 
«Єврокераміка». 

Основні напрямки інвестиційної політики ОТГ залежать від цілей 
кожного суб’єкта економічної системи відповідного рівня. Загалом, 
інвестиційна політика ОТГ в Івано-Франківській області спрямована 
на створення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіону.
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ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН 
МЕНЕДЖМЕНТУ ЧИ ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У рамках реалізації освітніх проектів у межах програми співробітництва 

з ЄС – країни Східного партнерства, вищими навчальними закладами України 
реалізується більше ніж 60 спільних з європейськими університетами проектів, 
що фінансуються Європейською Комісією. Серед основних пріоритетних 
напрямів проектів – модернізація програм підготовки фахівців, впровадження 
механізмів забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських 
стандартів та рекомендацій, відновлення тісного співробітництва між 
університетами, промисловістю та структурами, що здійснюють інноваційну 
діяльність, з метою надати більше можливостей для підвищення якості 
викладання та навчання. 

Участь України у Програмах ЄС – Східне партнерство має сприяти 
вирішенню першочергових завдань щодо державної політики розвитку освіти 
протягом життя як складової європейської соціальної моделі безперервної 
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освіти в Україні на нинішньому етапі: 1) зміні змісту освіти, підвищення рівня 
її ефективності; 2) впровадженню безперервної освіти з метою її академічної та 
професійної мобільності; 3) подальшим демократичним перетворенням в галузі 
освіти; 4) створенню умов для розвитку навчальних закладів на основі 
приватно-державного партнерства та заснованих на різних формах власності; 
5) формуванню та вдосконаленню правової та економічної культури 
суспільства; 6) максимальному задоволення освітніх потреб різних професійних 
груп і соціальних верств населення. 

Освіта упродовж життя (lifelongeducation) як теоретичний феномен 
і тривалий освітній процес розглядається в наукових дослідженнях 
(М. В. Кларін, З. Н. Курлянд, Н. Г. Ничкало та ін.) як поняття, що тотожне 
безперервній освіті. В інших публікаціях зустрічаються терміни «продовжена 
освіта» (continuingeducation), «рекурентна освіта» (recurrenteducation), освіта, 
що знаходиться «поза школою» (out-ofschool education) або ж «неформальна
освіта» (non-formal education). 

Зміст поняття «освіта впродовж життя» було розкрито англійським 
вченим Р. Х. Дейвом [2], який розглядає його як процес особистісного, 
соціального і професійного розвитку індивідів протягом життя задля 
підвищення якості як власного особистого життя, так і їхнього соціального 
оточення.

Визначення даного терміну зазначене в документі Європейської Комісії 
«Перетворимо Європейський простір навчання впродовж життя реальністю» 
(2001 р.): «Навчання впродовж життя – вся діяльність із навчання, здійснювана 
протягом життя, з метою вдосконалення знань, умінь і компетенцій 
як в інтересах особистісного, громадянського і соціального розвитку, а також/ 
або для отримання роботи» [1]. Концепція навчання впродовж життя 
передбачає необхідність і можливість здобування на кожному життєвому етапі 
тих блоків інформації, які необхідні людині для підтримки своєї активної 
життєдіяльності та самореалізаціїі. Підвищення якості й ефективності системи 
освіти, дозволить швидше адаптуватися до постійно оновлюваних соціальних 
процесів, сприятиме забезпеченню потреб людей у навичках і компетентностях, 
відповідно вимог сучасності. 

Концепція освіти впродовж життя передбачає реалізацію принципу 
послідовності, забезпечення зв’язку і наступності освітніх програм та закладів, 
оскільки особистості дуже складно зорієнтуватися серед розмаїття закладів та 
послуг, що пропонує освітній ринок. Навчання впродовж життя виступає 
інтегративним елементом усього життя людини, коли здійснюється тісний 
взаємозв’язок базової й додаткової освіти. 

У зв’язку з бурхливим розвитком навчання протягом життя в усьому світі 
й особливо в розвинених країнах нині виділяють наступні основні форми 
освіти: 1) формальна освіта; 2) початкова, загальна середня освіта, середня 
професійна освіта, вища освіта, освіта після закінчення ВНЗ (аспірантура й 
докторантура), підвищення кваліфікації й перепідготовка фахівців і керівників 
з вищою і середньою професійною освітою в інститутах, на факультетах 
і курсах підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки; 3) неформальна 
освіта – професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах 
освіти, на різних курсах інтенсивного навчання, семінарах, майстер-класах; 
4) інформальна освіта, що загальним терміном для освіти за межами 



стандартного освітнього середовища; 5) індивідуальна пізнавальна діяльність, 
що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності 
індивідів в оточуючому культурно-освітньому середовищі; спілкування, 
читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби масової інформації 
тощо. При цьому людина перетворює освітні потенціали суспільства в дієві 
фактори свого розвитку [3]. 

Важливе місце у концепції освіти впродовж життя займає освіта літніх 
людей – геронтоосвіта. Принципи геронтоосвіти спрямовані на розширення 
маж такої освіти задля зміни поглядів на старість та процеси старіння як 
у самих студентів третього віку, так і всього суспільства в цілому. Нині 
в Україні спостерігається активізація неформальної освіти людей літнього віку. 
Створюються різні курси, Університети третього віку, освітні групи тощо, 
метою яких є особистісний розвиток, соціальна адаптація та збереження 
активної життєвої позиції літніх людей. Отримання нових знань дозволяє 
студентам третього віку реалізувати свої здібності та бути самостійними. [4]. 
Подолати цю кризу Україна зможе на основі вироблення та енергійної 
реалізації стратегії багатовекторного інноваційного наукового та освітнього 
прориву, який лежить в основі амбіційних завдань підвищення економіки 
і соціальної трансформації на період до 2020 р.

Враховуючи швидкий темп зміни знань, одноразове навчання вже 
не може забезпечити належну кваліфікацію фахівця від закінчення навчального 
закладу до настання пенсійного віку. Високотехнологічне виробництво вимагає 
оновлення освітнього рівня робочої сили декілька разів протягом всього життя 
людини. Тому раз на 5–10 років працівники повинні проходити підготовку 
та перепідготовку. Отже, неперервне навчання протягом усього життя є 
істотним елементом європейського простору вищої та професійної освіти.

Неприбуткова організація Всесвітній економічний форум [World Economic 
Forum] у своєму щорічному Глобальному звіті про конкуренцію надала рейтинг 
найбільш високоосвічених країн світу, а Всесвітній економічний форум склав 
рейтинг виходячи з низки об’єктивних і суб’єктивних показників (табл. 1) .

Таблиця 1
Рейтинг найбільш високоосвічених країн світу

№ Назва країни
Кількість балів

(1 – найнижчий рівень освіти; 
7 – найвищий)

1 Ісландія 5,9
2 Нова Зеландія 5,9
3 Австралія 5,9
4 США 5,9
5 Норвегія 5,9
6 Данія 5,9
7 Бельгія 6,0
8 Швейцарія 6,0
9 Нідерланди 6,1
10 Фінляндія 6,2
11 Сінгапур 6,3

Джерело: [ 7]



Кожній країні нараховувались бали від одного до семи виходячи з таких 
показників, який відсоток населення отримав університетську або еквівалентну 
освіту (наприклад, у медичному коледжі). Крім того, на бали впливали 
відповіді керівників підприємств з кожної країни на п’ять запитань, включаючи 
«Наскільки система освіти у вашій країні відповідає потребам конкуренто
спроможної економіки?» і «Якими є обсяги інвестицій у підготовку та підвищення
кваліфікації працівників у Вашій країні?»

Цілісна система управління освітньої діяльності в Україні не завжди 
враховує такі необхідні складові як неформальна освіта, взаємозв’язок, 
органічне поєднання загальної та професійної освіти, різноманітність змісту 
та засобів, гнучкість, відкритість. Система управління має забезпечити дорослій
людині можливість вільного вибору. Реалізація концепції навчання протягом 
життя зводиться до створення всіх необхідних умов, для того щоб людина 
отримала потрібну їй, суспільству і державі освіту. 

Необхідно в масштабах країни проаналізувати діяльність сформованої 
сфери нетрадиційних видів і форм освітньої діяльності дорослих, тому що саме 
це дозволить виявити специфіку неформальної пізнавальної й навчальної 
діяльності різного контингенту дорослих, мотиваційні особливості й механізми 
самоорганізації цієї діяльності. Тому, на нашу думку, варто відокремити 
критерії оцінки освіти протягом життя на мікрорівні: 1) мовна підготовка; 
2) отримання психологічних, культурологічних та інших знань, комунікативних 
навичок, спеціальних умінь тощо; 3) створення тренінгових груп; 4) побудова 
корпоративних університетів, що забезпечують чергування одержання фунда-
ментальних знань із практичною діяльністю; 5) підготовка персоналу для 
системи навчання протягом життя за наступними напрямами діяльності: 
а) викладання; б) управління; в) науково-аналітичне забезпечення та використання 
новітніх технологій; д) планування навчальних програм; ж) підтримка (технічна, 
адміністративна, організаційна). 

Навчання протягом життя на національному рівні позиціонується 
як повноправне освітнє поле з відповідною увагою до контролю й перевірки 
якості та забезпеченням визнання різноманітних форм освіти. Розробка 
концепції та програми розвитку системи освіти протягом життя в Україні 

в контексті її сталого розвитку [5; 6] потребує врахування певних 
ключових положень: 1) формування моделей оцінки й визнання попереднього 
навчання; 2) кореляція національних моделей навчання з європейською 
структурою кваліфікацій; 3) створення критеріїв та механізмів визнання й 
утвердження неформальних видів освіти в навчальній та професійній 
діяльності; 4) визначення основних навичок і ключових компетенцій; 5) 
скорочення істотних розходжень із цивілізованими країнами у сфері основних 
навичок і ключових компетенцій. 

Таким чином, повноцінне входження України до єдиного освітнього 
простору та реалізація її Цілей сталого розвитку можливе лише за умови 
достатнього інвестування в людину, а концепція освіти впродовж життя 
є одним із обов’язкових кроків у цьому напрямі.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУУКРАЇНИ

У сучасних умовах глобалізації світової економіки критичні еколого-
економічні реалії України показують на необхідність зміни сформованого 
техногенного типу соціально-економічного розвитку на стійкий еколого-
сбалансований тип. Соціально-економічний розвиток України багато в чому 
буде залежати від того, наскільки суб’єкти господарювання своєчасно 
і адекватно сприймуть та впровадять основні принципи корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ).

Проблематика КСВ знайшла своє відображення у всіх основних 
концепціях стратегічного управління. Припущення, що корпоративна соціальна 
діяльність може носити стратегічний характер, будучи орієнтованої на зовнішні 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.
https://news.finance.ua/ua/news/-/386076/top-11-najbilsh-


по відношенню до підприємства джерела конкурентних переваг було 
обґрунтовано в рамках концепції позиціонування. Основоположником школи 
позиціонування є М. Портер. Найбільш повне доповнення концепції 
позиціонування до аналізу КСВ було запропоновано М. Портером і М. Креймером 
у статті «Бізнес і суспільство: конкурентоспроможність і соціальна
відповідальність» [1]. М. Портер і М. Креймер сформулювали дві моделі 
прив’язки корпоративної соціальної відповідальності до корпоративної 
стратегії: «реагуючу КСВ» і «стратегічну КСВ». Реагуюча КСВ спрямована на 
позиціонування компанії як «хорошого корпоративного громадянина». 
Стратегічна КСВ включає в себе два основних виміри, відповідних галузевої 
концепції: вплив конкурентного середовища на фірму і, навпаки, вплив фірми 
на конкурентне середовище. Таким чином, стратегічна КСВ передбачає 
інтеграцію КСВ в корпоративну стратегію, причому інтеграцію, яка здатна цю 
стратегію збагатити за рахунок підвищення потенціалу компанії в створенні 
цінності.

Інтерпретації КСВ в термінах ресурсної концепції породили об’ємну 
літературу, де ідентифікувалися пов’язані з корпоративною соціальною 
діяльністю ресурси і здібності, створення, розвиток і комбінування яких здатне 
створити компанії конкурентні переваги. При цьому показово, що перша 
спроба використання ресурсної концепції, що отримала широку популярність, 
була пов’язана зі становленням концепції корпоративної стійкості, причому 
в її початкової, «екологічної» трактуванні.

Слід відзначити , що КСВ та її різні інтерпретації в західному світі відомі 
вже досить давно, для України це питання є відносно новим. Інститут 
досліджень Світового банку соціальну відповідальність розуміє двояко: 
комплекс напрямів політики і дій, пов’язаних з ключовими стейкхолдерами, 
цінностями і виконують вимоги законності, а також враховують інтереси 
людей, спільнот і оточуючого середовища; націленість бізнесу на сталий 
розвиток [2].

З точки зору традиційної інтерпретації корпоративна соціальна 
відповідальність пов’язана з своєчасною виплатою заробітної плати 
працівникам, сплатою податків, дотриманням законодавства щодо охорони 
навколишнього середовища, техніки безпеки та здоров’я працівників, моральну 
поведінку в умовах чинного законодавства. Отже, вихідною сферою 
формування системи корпоративної соціальної відповідальності підприємства 
є соціально-трудові та пов’язані з ними економічні та політичні відносини.З 
цих позицій корпоративна соціальна відповідальність виступає як метод 
цивілізованого вирішення соціально-трудових конфліктів, що містить механізм 
досягнення соціальної стабільності організації.

Закордонний досвід дозволяє зазначити наявність іншого підходу, який 
більш у широкому сенсі розглядає корпоративну соціальну відповідальність. 
Корпоративна соціальна відповідальність являє собою добровільний внесок 
бізнесу в розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічної сферах, 
часто не пов’язаний безпосередньо з основною діяльністю підприємства 
і виходить за рамки певного законодавчого мінімуму і прийнятих в суспільстві 



етичних норм. Це відповідальність перед діловими партнерами і співро-
бітниками, перед місцевими громадами і населенням в цілому.

Основна мета корпоративної соціальної відповідальності являє собою 
досягнення цілей сталого розвитку суспільства, під якими розуміється 
задоволення потреб сучасного покоління, без створення загроз для задоволення 
потреб майбутніх поколінь [3]. Успішна політика корпоративної соціальної 
відповідальності враховує інтереси і сприяє підвищенню якості життя основних 
зацікавлених сторін підприємств інтегрованих структур, до яких відносяться 
співробітники, акціонери, інвестори, органи державної влади, клієнти, ділові 
партнери, професійні спільноти, суспільство в цілому та ін. При цьому 
підприємствам необхідно розвивати постійну взаємодію із зацікавленими 
сторонами з метою врахування їх думок і очікувань в процесі прийняття 
і реалізації рішень. Проведення процесу впровадження принципів КСВ 
в діяльність сучасних вітчизняних підприємств корпоративного сектору має 
здійснюватися на системній основі і бути інтегрованим в усі бізнес-процеси. 
При прийнятті рішень підприємствам необхідно враховувати не тільки 
економічні, але також соціальні та екологічні фактори, що буде сприяти 
управлінню впливом своєї діяльності на суспільство і навколишнє середовище 
і бути відповідальним за нього.

Однією із складових КСВ є корпоративна соціально-екологічна 
відповідальність, яка розглядається як добровільно покладене на себе 
зобов’язання підприємства, спрямоване на систематичне виконання соціальних 
та екологічно значущих програм.Сьогодні, екологізація економіки з урахуванням 
екологічних обмежень – необхідна умова сталого розвитку суспільства та 
економічного розвитку країни. Збільшення антропогенного навантаження 
на навколишнє середовище, що зумовлює загострення екологічних проблем, 
свідчить про необхідність змін у практиці господарювання промислових 
підприємств які знаходяться у складіінтегрованих корпоративних структур 
за рахунок формування та реалізації корпоративної стратегії заснованій 
на концепції корпоративної соціальної відповідальності 

Однією з головних проблем вітчизняних підприємств у складі
інтегрованої корпоративної структури, що в найбільшій мірі впливає на 
населення є екологічна проблема, а саме – надмірні викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу. 

Екологізація має охопити всі сфери суспільної діяльності: промислову, 
сільськогосподарську, наукову, соціальну, правову тощо. Отже, екологізація 
підприємств можлива тільки у складі інтегрованих корпоративних структур, 
котрі мають достатню матеріально-технічну та організаційну базу для 
вирішення соціальних та екологічних питань. Стратегія ведення бізнесу яка 
заснована на концепції КСВ найбільшою мірою відображає сучасну модель 
інтегрованої корпоративної структури, здатної підтримувати стійкі конкурентні 
переваги, як соціально відповідальною. При всьому термінологічному 
різноманітті сучасні стратегічні трактування КСВ відтворюють всю ту ж логіку 
«принципи – процеси – результати». Таким чином, сучасна стратегія ведення 
бізнесу повинна бути спрямована на екологічну реструктуризацію економіки 



України та забезпечувати перехід на інноваційно-технологічний шлях розвитку 
з метою формування національної інноваційної системи і цілісної структури 
науково-технічного комплексу, здатного стало функціонувати в умовах 
міжнародної глобалізації. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА, ЯК ОСНОВА 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Національна платіжна система (НПС) необхідна для створення 

національної безпеки і проведення платежів без допомоги іноземних платіжних 
сервісів. Вона покликана забезпечити безперебійність розрахунків з пластикових
карток, щоб ніякі заходи обмежень із зовнішніх сторін країни не змогли 
порушити цей процес. Збереження фінансової безпеки держави має на увазі 
його здатність проводити незалежну фінансово-економічну політику в рамках 
своїх національних інтересів для забезпечення стійкості і саморозвитку 
економіки регіонів України в умовах світових криз та транснаціональної 
глобалізації.

Національна платіжна система відіграє ключову роль в економіці країни, 
забезпечуючи переказ грошових коштів, в тому числі при реалізації єдиної 
державної грошово-кредитної політики. Експерти провідних західних країн 
виділяють чотири критично важливі, з точки зору життєздатності держави, 
системи, порушення функціонування яких неминуче призведе до катаст-
рофічних наслідків: це атомні об’єкти, водопостачання, енергопостачання
та платіжна система.

НПС це об’єднання вітчизняних банків, що емітують картки під 
логотипом цієї системи (24 лютого 2016 р. НБУ перейменував Національну 
систему масових електронних платежів (НСМЕП) в «Простір»). НПС служить 

www.wordbank.orq.
http://www.niss.gov.ua/articles/807/


важливим компонентом у розвитку грошово-кредитної політики країни. Вона 
повинна стати альтернативою міжнародним системам платежів, таким як Visa 
і MasterCard, для обробки усіх операцій тільки на території України, щоб 
платіжні дані клієнтів зберігалися на вітчизняних серверах. Вона є невід’ємною 
частиною фінансово-економічної структури будь-якої країни і призначена для 
обігу грошей в державі, управлінні спільною грошовою масою, регулювання 
курсу гривні та здешевлення розрахункових послуг.

Платіжна картка «ПРОСТІР» – це абсолютний аналог картки Visa або 
MasterCard. Вона здійснює ті ж самі операції: знімати готівку, оплата покупок 
в платіжних терміналах, оплата комунальних та інших послуг в інтернеті. 
Різниця – лише в покритті мережі на території України. У міжнародних 
платіжних систем – це практично 100% пристроїв, у НПС – близько 73% 
(рис. 1). 

Рисунок 1. Динаміка інфраструктури прийому платіжних карток

Станом на 01.01.2017 р. інфраструктура прийому платіжних карток 
«ПРОСТІР» становила 14,4 тис. шт. банкоматів, а це – 71% від усієї мережі 
банкоматів, та 169,2 тис. шт. платіжних терміналів, що становить 77% від усієї 
мережі платіжних терміналів. Для кінцевого споживача це означає, що не у всіх 
банкоматах і терміналах він зможе скористатися своєю карткою, але це є тимча-
совими проблемами.

Перевагами НПС є такі аргументи: по-перше, 98% трансакцій з викори-
станням платіжних карток українських банків здійснюються всередині країни. 
Але міжнародні платіжні системи залишаються, по суті, монополістами на 
ринку, і впливати на розміри їх комісій банкам дуже складно. Якщо 
ж конкуренція посилиться, іноземцям доведеться йти на пом’якшення тарифної 
політики; по-друге, всі розрахунки фінустанов з МПС проводяться у валюті. 
Банки в обов’язковому порядку на вимогу платіжних систем зобов’язані 
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розміщувати гарантійні депозити в інвалюті за кордоном. За оцінками банкірів, 
щорічне обслуговування в системах міжнародних платежів в докризові часи 
обходилося українським банкам в $75–80 млн. Після скорочення кількості 
фінустанов в останні два роки ця сума зменшилася приблизно на третину. Але 
з урахуванням нинішніх курсових коливань і дефіциту іноземної валюти, 
фінустанови охоче скоротили б ці витрати.

За допомогою НПС НБУ може мінімізувати юридичні ризики. Зміни 
в операційних правилах платіжних систем непередбачувані, а у регулятора 
немає можливості впливати на міжнародні платіжні системи. До того ж, досвід 
практично миттєвого відключення російських банків від МПС після введення 
санкцій США дав зрозуміти, що на випадок форс-мажору краще пере-
страхуватися і мати свої національні варіанти для карткових розрахунків.

На сьогодні НПС ПРОСТІР динамічно розвивається та здатна повноцінно
конкурувати на платіжному ринку, вона є альтернативою міжнародним
платіжним системам, яка дозволить банкам та їх клієнтам реально скоротити
свої витрати. Національна платіжна система це еволюційний процес, який має 
докорінно перетворити всю фінансову структуру держави. Щоб система була 
вигідною, ефективною і безпечною, в її формуванні повинні прийняти активну 
участь разом з НБУ, як законодавчі, так і виконавчі органи влади.
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СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ
В умовах глобалізації, яка є внутрішньо суперечливим процесом, 

особливого значення набуває розробка ефективних підходів до капіталізації 
портфеля конкурентних переваг підприємств машинобудівного комплексу 
з урахуванням тенденцій розвитку світової торгівлі, що дозволить успішно 
конкурувати на міжнародному ринку.
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Машинобудівний комплекс України включає понад 20 галузей, 
58 підгалузей, у яких працює 11267 підприємств (146 великих, 1834 середніх, 
9287 малих), на яких зайнято близько 1,5 млн. працівників. Машинобудування 
є не тільки великою галуззю національної економіки, здатною забезпечити 
зростання ВВП, але і має тісний взаємозв’язок з ресурсною, енергетичною, 
технологічною та науковою базою економіки. Незважаючи на суттєвий внесок 
машинобудування в розвиток національної економіки, слід відзначити, що його 
частка у структурі промисловості України впродовж останніх років зменшується
(2013р. − 8,6%, 2014р. − 7,2, 2015р. − 6,5%) [1]. Така тенденція є негативною, 
оскільки машинобудівна галузь виступає основою економічного розвитку 
держави, ця галузь завдяки тісним структурним зв’язкам забезпечує взаємо-
зв’язок і координований розвиток внутрішньо-орієнтованого, експортно-
сировинного, науково-виробничого і інфраструктурного комплексу країни. 
Саме машинобудуванню в сучасних умовах належить важлива роль у прискоренні
науково-технічного прогресу.

До основних проблем розвитку підприємств машинобудівного комплексу 
України можна віднести такі: низька конкурентоспроможність багатьох видів 
продукції вітчизняних підприємств:низький рівень інноваційної активності 
вітчизняних підприємств та низька інвестиційна привабливість (фінансування 
інноваційної діяльності галузі відбувається переважно за рахунок власних 
коштів підприємств – 76,7% і кредитів – 10,8%) [2]; недостатня кількість 
кваліфікованих робітників та ін.

Вирішальне значення для практичної значимості й ефективності 
прагнення нарощувати конкурентоспроможність має пошук підприємствами 
машинобудівної галузі власних джерел конкурентних переваг.

Вивчення теорії конкурентних переваг як об’єкта аналізу дозволяє 
зробити висновок про те, що вона послідовно зросла з:

 теорії абсолютних переваг (А. Сміт) суть якої полягає в тому, 
що країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами 
(у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), та імпортують ті товари, 
що продукуються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких 
абсолютна перевага належить їхнім торговим партнерам);

 теорії порівняльних переваг (Д. Рікардо) суть якої полягає в тому, 
що якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть 
виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, 
інакше кажучи, з меншими альтернативними витратами), то торгівля буде 
взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній 
з них абсолютно ефективнішим, ніж в іншій. 

Основою розуміння сутності теорії конкурентних переваг є дослідження 
відомого вченого М. Портера, який пропонує теорію конкурентної переваги 
формувати на основі поняття «цінність». У сучасних умовах існує чимало як 
прихильників, так і критиків теорії М. Портера. Однак ця обставина переконує 
в тому, що увага вчених до питань, пов’язаних з дослідженням конкурентних 
переваг, не тільки зростає, а й набуває все більшої актуальності.



Досліджуючи генезис теорії переваг, можна стверджувати, що до вивчення 
конкурентних переваг застосовують еволюційний підхід, і сьогодні 
трансформація теорій переваг зазнає змін.

Наведемо кілька висловлювань економістів щодо сучасного етапу 
розвитку економіки.

Головним чинником розвитку економіки є інновації. За І. Т. Балабановим, 
процес появи нововведень постійно розвивається, утворюючи при цьому 
своєрідну інноваційну спіраль [3]. Розширюючи поняття інноваційної спіралі, 
запропоновано спіралеподібну модель розвитку людського суспільства.

Динаміка економічних змін, відповідно до цієї моделі, дозволяє 
ідентифікувати перехід від аграрного до індустріального і, як результат 
революції в сфері інформації, до інформаційного суспільства. Тобто, сьогодні 
має місце сильний тренд зміни індустріального економічного укладу 
на інформаційний.

Дж. Ван Ден Берг вказує на становлення інформаційної економіки, 
оскільки спостерігається зростаючий вплив інформаційних технологій на 
виробництво, розподіл благ, продукції. На його думку, інформаційні технології 
допомагають продавцям зустрітися з покупцями [4].

Окремі автори вважають, що інформаційна економіка – це перша, 
початкова стадія нової економіки постіндустріального суспільства, яка 
в процесі розвитку перетвориться на економіку знань. Інші виокремлюють 
її у постіндустріальну нову економіку, основою якої є інтернет-економіка [5].

В. Іноземцев висловлює таку думку: «Унікальність інформації 
як виробничого фактора обумовлена закладеною в ній дихотомією поширеності 
та рідкісності, невичерпності і завершеності. Хоча інформація, створювана 
в умовах товарного господарства, може виступати об’єктом власності та 
обміну, залишаються великі можливості для поширення інформації, на основі 
якої генеруються нові знання; при цьому саме право власності на інформацію 
не тільки не суперечить можливості її максимального поширення, але 
й передбачає таку» [6].

Відбувається швидкий розвиток того, що отримало назву «економіка 
знань», або «інноваційна економіка».

Сучасний етап розвитку світової економіки має такі особливості: прогрес 
і широка дифузія технологій в межах світового співтовариства, зростання 
частки послуг на світовому ринку, повсюдне поширення інформаційних 
технологій, становлення технологічно розвиненої і структурно-розгалуженої 
економіки розвинених країн. Прогрес інформаційних технологій призвів до 
цифрової революції, що потребує акумуляції знань і креативних рішень 
багатьох фахівців. Розвиток ТНК і міграція виробництв втягують все більшу 
кількість регіонів в глобалізаційні процеси. Таким чином, зростаюча 
глобалізація і посилення міжнародної конкуренції в сукупності є вектором 
трансформації теорії конкурентних переваг. Акцент зміщується на розвиток 
випереджальних конкурентних переваг, заснованих на нових ідеях, створенні 
нововведень.



Сучасний підхід до теорії конкурентних переваг, заснований на змінах, 
що відбуваються, зумовив перегляд існуючих поглядів на зміст конкурентних 
переваг вітчизняних підприємств машинобудівної галузі. Тому, подальший 
розвиток теорії конкурентних переваг буде відбуватися на основі імперативів 
розвитку світової спільноти. В якості рушійної сили розвитку економіки, на 
наш погляд, буде виступати конкуренція, заснована на інтелектуальному 
лідерстві в умовах подальшого посилення глобалізаційних процесів і скоро-
чення ресурсів.

Закордонній досвід також свідчить про те, що в сучасних умовах процес 
інтеграції підприємств у глобальну економіку починається саме з регіонального 
рівня.

Сьогодні мова йде про створення на території регіону інфраструктури для 
зовнішньоекономічної діяльності, що включає наявність ефективного 
правового середовища, гарантій від різного роду загроз і ризиків, наявність 
розвиненої транспортної системи, якісної системи зв’язку, сучасних торгово-
виставкових павільйонів, а також формування сприятливого інвестиційного 
клімату, підвищення ділової активності підприємств машинобудування, 
підтримання екологічної рівноваги. При цьому особливої актуальності набувають 
такі форми організації науково-дослідницької діяльності, як створення та розвиток 
в регіонах технополісів, науково-дослідних і технологічних парків.

Таким чином, можливо погодитись із відомими фахівцями на думку яких 
на регіональному та державному рівнях економіки відбувається формування 
конкурентного імунітету підприємств для участі в міжнародній конкуренції, 
оскільки при переході на світовий (глобальний) рівень економіки, що має свої 
«бар’єри входу», які визначаються міжнародною конкуренцією, змінюються 
вимоги до конкурентних переваг підприємств і відповідно змінюються їхні 
конкурентні позиції.

Термін «конкурентний імунітет» щодо підприємств машинобудівної 
галузі характеризує здатність регіону базування таких підприємства і держави 
формувати сприятливі умови для створення конкурентоспроможних 
підприємств, а також захищати інтереси вітчизняних учасників зовнішньо-
економічної діяльності на зовнішньому ринку шляхом проведення ефективної 
політики підвищення конкурентоспроможності країни.

Конкурентоспроможність підприємства машинобудівної галузі на 
зовнішньому ринку буде залежати не тільки від конкурентного імунітету, який 
формується на регіональному та національному рівнях, а й від здатності самого 
підприємства створювати і нарощувати тобто капіталізувати конкурентні 
переваги. Пропонуємо в процесі капіталізації конкурентних переваг 
підприємства машинобудівної галузі керуватися методичними положеннями 
щодо створення антикризової системи управління конкурентними перевагами, 
яка повинна включати: планування конкурентних переваг; визначення 
факторів, що впливають на конкурентоспроможність експортної діяльності 
підприємства; формування портфеля конкурентних переваг; розробка заходів, 
що дозволяють нарощувати конкурентні переваги; визначення проблемних зон 
господарювання. Управління має здійснюватись на принципах діагностування 
наявних конкурентних переваг в режимі реального часу, сталого розвитку 
та вдосконалення.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

У системі наукових досліджень одне з головних місць відводиться 
теоретичним та практичним проблемам розвитку інвестування. Вивчення 
інвестиційної діяльності завжди перебуває в центрі уваги вчених-економістів, 
оскільки вона впливає на макроекономічний розвиток країни.

Дослідженню теоретичних засад інвестиційної діяльності присвячені 
наукові праці багатьох українських вчених, а саме: Н. В. Ковтуна [3], 
В. Г. Федоренка [11] та ін. Серед зарубіжних науковців це питання розкривали 
такі економісти як Г. В. Ф. Гегель [1], Л. П. Гончаренко [2] та ін.

До перерахованих вище публікацій слід додати дослідження автора 
роботи – Г. В. Сидор [6; 7; 8; 9]. Однак окремі теоретичні аспекти вивчення 
інвестиційної діяльності розкриті недостатньо, тому виникає потреба 
в проведенні додаткових наукових пошуків.

На нашу думку, уточнення категорії «інвестиційна діяльність» необхідно 
почати з дослідження поняття «діяльність». З точки зору Гегеля, під діяльністю 
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прийнято розуміти єдність теорії і практики [1, с. 210–211]. У філософському 
енциклопедичному словнику наводиться таке визначення діяльності: «Форма 
активності, яка характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути 
причиною змін у бутті» [10, с. 163]. Отже, діяльність здійснює перманентну 
трансформацію об’єктивного в суб’єктивне і навпаки.

Щодо сутності поняття «інвестиційна діяльність», то в економічній 
літературі простежується широкий спектр трактування цієї категорії. Питання 
дефініції інвестиційної діяльності набуває все більшої актуальності, тому 
одним із важливих завдань є знайти його правильне формулювання.

В Законі України «Про інвестиційну діяльність» це поняття розуміється, 
як «послідовна сукупність дій її суб’єктів щодо здійснення інвестицій з метою 
одержання прибутку» [5].

Н. В. Ковтун про цю категорію пише так: «інвестиційна діяльність… 
це сукупність заходів та послідовних практичних дій з боку суб’єктів 
інвестування, що пов’язані з реалізацією інвестиційних намірів з метою 
отримання доходу» [3, с. 25–29]. У цьому визначенні вказано, що інвестиційна 
діяльність на рівні окремих суб’єктів реалізується через інвестиційний процес.

З точки зору С. М. Панчишина, «інвестиційна діяльність – це сукупність 
рішень та відповідних дій, скерованих на перетворення заощаджень 
у інвестиції» [4, с. 137]. У поданому автором тлумаченні думка науковця доволі 
загальна.

В. Г. Федоренко вважає, що: «інвестиційна діяльність…комплекс дій 
фізичних та юридичних осіб, які вкладають власні кошти з метою отримати 
прибуток» [11, с. 13]. Схожої думки притримується Л. П. Гончаренко, який 
наголошує, що: «інвестиційна діяльність – вкладання інвестицій та здійснення 
практичних дій з ціллю отримання прибутку чи отримання позитивного 
ефекту» [2, с. 27]. З огляду на переконання вищевказаних авторів інвестиційна 
діяльність зводиться до отримання прибутку. У сучасних літературних 
джерелах також домінує таке твердження.

Ми вважаємо доцільним розглядати інвестиційну діяльність з двох 
позицій: у вузькому та широкому розумінні. Так, у першому інвестиційна 
діяльність – це процес перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення, 
а в другому – це вкладення коштів в об’єкти інвестування з метою отримання 
прибутку.

У результаті систематизації наукових підходів виникає об’єктивна 
потреба у власному визначенні терміна «інвестиційна діяльність». 
В авторському трактуванні під інвестиційною діяльністю слід розуміти 
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з реалізації 
інвестиційних рішень у реально існуючих у країні умовах господарювання. 
На відмінну від наявних понять, які мають більш загальне тлумачення, цей 
термін слід вважати найбільш прийнятним для дослідження.

Перспективи наших подальших наукових пошуків будуть спрямовані 
на вивчення інвестування, оскільки воно є визначальним чинником 
економічного зростання країни загалом.
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БРЕНД ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

У міру розвитку ринкової економіки та конкуренції як однієї з умов 
її функціонування, стало загальновизнаним, що конкурентні позиції господа-
рюючих суб’єктів визначаються їх конкурентоспроможністю.

Відносини між учасниками ринку в економічній сфері приймають форму 
конкурентних, а сама можливість входження в ринок, завоювання певних 
позицій, їх розвиток визначаються конкурентоспроможністю суб’єктів 
ринкових відносин. Конкурентоспроможність є однією з ключових категорій 
ринкової економіки. Вона характеризує наявність властивостей, що створюють 
переваги для економічного суб’єкта: 1) конкурентоспроможність - це властивість
товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні 
з присутніми там аналогічними товарами, послугами чи конкуруючими 
суб’єктами; 2) в конкурентоспроможності «концентровано виражаються 
економічні, науково-технічні, маркетингові можливості не тільки одного 
підприємства, але й економіки в цілому»; 3) конкурентоспроможність визначає 
здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об’єктами на 
даному ринку [1].

У вітчизняній і зарубіжній літературі існує безліч підходів до визначення 
факторів ринкової конкуренції, що впливають на конкурентоспроможність 
організації.

Дослідники по-різному підходять до систематизації чинників 
конкурентоспроможності . Наприклад, Р. Фатхутдінов виходить з ринкових 
і виробничих можливостей підприємства [1]; І. Роздольська пропонує розділяти 
фактори, виходячи з можливості управління ними, на зовнішні і внутрішні, 
контрольовані і неконтрольовані, керовані і некеровані [2]. А. Коротков 
виходить з мотивів споживчої поведінки, зокрема, з рішення покупця про 
покупку, розділяючи чинники на явні для споживача, які враховуються при 
покупці (споживчі властивості, ціна, імідж підприємства) і приховані для 
споживача, які забезпечують можливість покупки (характеристики маркетингу 
в частині руху товару і просування продукту). Автор вважає, що в найбільш 
традиційному вигляді конкурентоспроможність продукту визначається явними 
факторами [3].

М. Портер пов’язує фактори конкурентоспроможності підприємства 
з факторами виробництва і розділяє їх на основні (природні ресурси, кліматичні 
умови, географічне положення країни, некваліфіковану робочу силу, капітал) 
і розвинені (сучасна інфраструктура обміну інформацією, висококваліфіковані 
кадри) [4].



Докладніше слід зупинитися на маркетингових факторах [5]. В укруп-
неному вигляді їх можна представити асортиментною політикою організації, 
якістю товарів, комунікаційної політикою, рекламною діяльністю, організацією 
продажу та обслуговування, формами і методами продажів, торговими марками 
та ін.

В якості додаткових факторів конкурентоспроможності слід також 
відзначити: імідж організації в цілому, її рейтинг серед організацій 
аналогічного профілю, організацію служби маркетингу та інші.

На нашу думку, при дослідженні конкурентоспроможності організації 
можна використовувати два загальновідомих підходи: ринковий і ресурсний. 
За допомогою ринкового підходу можна оцінити ступінь впливу зовнішніх 
факторів, за допомогою ресурсного – внутрішніх. Незалежно від їх виду, всі 
фактори характеризуються певною сферою дії, періодом, інтенсивністю 
і різною мірою впливають на процес формування конкурентних переваг.

Конкурентоспроможність продукції спирається на аналіз широкого 
комплексу проблем як технічного, так і економічного характеру, внаслідок чого 
виявляються параметри виробу, що забезпечують його конкуренто-
спроможність. Вихідною точкою такого аналізу є визначення критеріїв 
кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції. Кількісна оцінка лише 
економічного аспекту конкурентоспроможності продукції, включає в себе 
певне, чітко обмежене число параметрів, серед яких [6]:

1) Якість продукції, рівень якої залежить від високих технічних 
характеристик виготовленої продукції.

2) Ціна реалізації продукції. Цей показник дуже динамічний, так як 
в найбільш сильній мірі схильний до впливу кон’юнктури ринку та рівня 
платоспроможності споживачів.

3) Престиж торгової марки (бренду). Торгова марка повинна відповідати 
певним умовам, а саме: дана продукція відрізняється оригінальністю з точки 
зору матеріалів, зовнішнього вигляду, якості; оригінальність продукції носить 
постійний характер; широка популярність; збут продукції з даною маркою 
досягає певного рівня.

4) Своєчасність постачань.
5) Рівень маркетингового обслуговування. Цей показник характеризує 

можливості підприємства в частині прогнозування розвитку ринкової ситуації, 
а так само можливості підприємства при реалізації продукції.

6) Показник інтегральної споживчої властивості. Даний параметр може 
бути описаний у вигляді певної шкали оптимальності: не відповідає, відповідає 
не повністю, повна відповідність. 

На сучасному ринку все більше конкурентів пропонує високоякісний 
і недорогий товар. Це є свідоцтвом того, що наявність відомої марки стає 
життєво важливою умовою забезпечення стабільності підприємства на ринку, 
визначальним чинником його конкурентоспроможності.

Поза сумнівом, якість продукції завжди була і залишається головним 
чинником, що забезпечує перевагу виробників на ринках товарів і послуг. 
Проте не слід забувати і про роль іміджу підприємства, рекламну активність. 



Конкуренція приводить до виникнення усе нових властивостей продукту. 
В умовах однаково високої функціональної якості конкуруючих товарів якість 
продукту стає для споживача недостатньою характеристикою для ухвалення 
рішення про придбання товару, поступаючись місцем бренду, що утворюється 
нефункціональними властивостями.

Проте насправді отримати конкурентні переваги можливо як ціновими, 
так і неціновими методами. Інструментом цінового методу є здатність 
підприємства розробляти, випускати і продавати товар з меншими витратами, 
що дозволяє встановлювати більш низькі, ніж у конкурентів, ціни. Нецінові 
методи спрямовані на підвищення споживчої вартості товару, лояльності 
покупця до товару, що дозволяє досягти стратегічних переваг перед 
конкурентами. Сьогодні ресурси по виробництву товарів і послуг (технології, 
устаткування, люди, фінанси тощо) стають загальнодоступними, хоча 
і обмеженими. Саме нецінові методи конкуренції грають найважливішу роль 
в умовах розвитку глобального характеру конкуренції на ринку У зв’язку з цим 
потрібно більше уваги приділяти не стільки конкурентоспроможності 
вироблюваних товарів, скільки конкурентоспроможності образів, які ці товари 
створюють, тобто брендів. Конкурентоспроможність бренду можна визначити, 
як його здатність в порівнянні з іншими брендами позитивно оцінюватися 
і зберігатися у свідомості потенційного споживача.

Стійкі конкурентні переваги продукції, що полягають в розумінні 
споживачем їх відмітних властивостей, є основою успіху будь-якого бізнесу. 
У цих умовах бренд товару (підприємства) і брендинг як носії основних 
цінностей і переваг виступають ключовими чинниками просування на 
конкуруючому ринку. Очевидно, що марки і бренди приносять величезну 
користь виробникам і споживачам. Їх наявність гарантує виробникам продукції 
додатковий прибуток, забезпечуючи лояльність споживачів і тим самим 
підвищуючи конкурентоспроможність продукції і об’єми продажів.

Світовий досвід показує, що застосування концепції брендингу дає 
компаніям наступні конкурентні переваги: створення природних бар’єрів входу 
на ринок для нових конкурентів; полегшення компаніям-власникам виводу на 
ринок нових продуктів; можливість активно освоювати нові ніші ринку; 
лояльність покупців збільшує число повторних покупок, як наслідок -
збільшення об’ємів продажів; захист від реальної або потенційної загрози 
ринку за рахунок збільшення часу для вживання антикризових заходів, 
збереження позиції на ринку без дорогих рекламних кампаній або зниження цін 
на свої товари; вищі прибутки акціонерів; засіб залучення кращих і дешевших 
ресурсів (більшість працівників звертають увагу на бренд продукції, що 
випускається даним підприємством); франчайзинг (якщо компанія має цей 
нематеріальний актив, вона може отримувати додатковий прибуток, продаючи 
франшизу); посилення міжнародної конкурентоспроможності компанії 
в умовах економічної глобалізації.

Таким чином, можна стверджувати, що наявність відомого бренду 
допомагає виділяти виробника і його товар серед конкурентів. Підвищення 
конкурентоспроможності продукції через брендинг сприяє підвищенню рівня 
лояльності споживача до продукції, а відповідно, і прибутку фірми.
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ДОСТУПНА ТА ЧИСТА ЕНЕРГІЯ ЯК ОДНА З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В Україні, як і у всьому сучасному світі однією з найбільш актуальних 
проблем є проблема сталого розвитку. На основі ідеї сталого розвитку 
розробляються та активно реалізуються стратегії сталого розвитку на 
глобальному, національному, регіональному, місцевому рівнях управління. 

Поняття «сталий розвиток суспільства» поглиблюється змістовно 
і вживається у більш широкому галузевому та територіальному контексті. Три 
складові сталого розвитку (економіка, екологія, соціум) розглядаються під 
кутом зору забезпечення сталості їхнього власного внутрішнього розвитку, 
збалансованості внутрішніх складових. Наприклад, сталий економічний 
розвиток, сталий екологічний розвиток, сталий розвиток галузей, підприємств, 
регіонів громад, міст, сіл тощо [1, с. 26].

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що коли мова йде про сталий 
розвиток регіону чи країни в цілому, загальним баченням більшості науковців 
є досягнення балансу визначених показників у всіх трьох складових такого 
розвитку суспільства, а саме: соціальній сфері, економіці та екології.

Перед нашою країною, яка обрала вектор сталого розвитку окреслено 
низку стратегічних цілей, які мають конкретні завдання.

Зокрема, однією з цілей сталого розвитку є доступна та чиста енергія [2].
Вважаємо дану ціль чи не найголовнішою з поміж існуючих, адже 

на сьогоднішній день глобальні зміни клімату та посилення негативного 
техногенного впливу на оточуюче середовище породжують нагальну потребу 

в максимальному використанні джерел відновлюваної енергії. Крім того, 
проблемою більшості країн, зокрема й нашої держави, є енергетична залежність, 



зумовлена обмеженістю, або ж відсутністю енергоресурсів. Вирішення даних 
проблем потребує пошук та впровадження нових джерел енергії, енергоносіїв, 
використання сонячної, вітрової, геотермальної енергії, забезпечення 
енергозбереження та раціонального енерговикористання.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» як основа реформування 
системи державної влади та місцевого самоврядування більш детально 
окреслює курс на енергозбереження та використання альтернативної 
енергетики. Програма енергонезалежності запропонована в даній стратегії 
передбачає головним завданням – забезпечення енергетичної безпеки і перехід 
до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання 
енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій [3].

Крім того, відомо,щоенергоефективність та енергозбереження в нашій 
країні віднесені до пріоритетних напрямів технологічної модернізації 
в інноваційній сфері [4]. 

Слід зазначити, що в контексті проведення реформ стратегією «Україна –
2020» передбачено децентралізацію влади в країні, що дає додаткові 
можливості та важелі впливу місцевим органам влади, щодо напрямків та 
технологій управління регіональним розвитком. 

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої 
моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації 
влади в Україні.

Вважаємо це позитивним зрушенням, адже як показує досвід реалізації 
стратегій сталого розвитку в світі, їхня реалізація у країнах всіх континентів 
дала цікаві позитивні результати, значно покращуючи управління в містах 
і селах, при цьому кращі результати було досягнуто там, де в розробці та 
реалізації стратегій сталого місцевого розвитку брали активну участь саме 
місцеві громади.

Зважаючи на усе вище проаналізоване та те, що Постанова Кабінету 
Міністрів України 03 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» передбачає 
участь громадськості регіону в розробці та реалізації регіональної політики, на 
наш погляд, регіональній владі та громадськості нині слід активізувати 
діяльність, завдяки активному сприянню та участі в реалізації стратегій сталого 
місцевого розвитку, зокрема у сфері енергозбереження та альтернативної 
енергетики.

Із зазначеного витікають наступні висновки. По-перше, управління 
суспільними процесами в Україні має перейти на засади сталого розвитку. 
Україні потрібно ретельно вивчати світовий досвід та адекватно реагувати на 
зусилля ООН у цій сфері. 

По друге, потрібно не лише ознайомити з ним керівників різних рівнів 
управління, а довести до відома усіх громадян та залучити їх до справи, перш за 
все, на рівні муніципального управління. Зокрема, у цій справі треба активно 
використовувати вищу школу, де є всі умови для навчання зі сталого розвитку 
студентів різних спеціальностей, навчальних циклів, слухачів різних форм 
післядипломної освіти.



По-третє, реалізовуючи в життя таку ціль сталого розвитку як доступна 
та чиста енергія, необхідно постійно контролювати стан виконання таких 
завдань як: розширення інфраструктури та модернізація мережі для 
забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження 
інноваційних технологій; забезпечення диверсифікації постачання первинних 
енергетичних ресурсів; підвищення енергоефективності економіки; збільшення 
частки енергії з відновлювальних джерел у національному енергетичному 
балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей об’єктів, 
що виробляють енергію з відновлювальних джерел. Втілення в життя цих 
конкретних завдань дасть змогу, на наш погляд, в повній мірі забезпечити 
досягнення такої цілі сталого розвитку нашої країни як доступна та чиста 
енергія. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Протягом останніх трьох десятиліть енергетичне планування та управління
(ЕПУ) зіграли важливу роль у формуванні довгострокової соціальної, 
екологічної та економічної політики країн. Енергетичні системи як невід’ємна 
частина соціально-економічних систем суспільства мають кілька 
міждисциплінарних взаємодій з економікою, суспільством та навколишнім 
середовищем. 

Як приклад, розглянемо взаємодію ЕПУ з економікою:
(1) взаємодія енергетики та економіки складається зі змін цінової 

еластичності попиту, а також впливу макроекономічної діяльності на потреби 
в енергії;
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(2) взаємодія енергетики та суспільства є наслідком витрат енергії 
на продуктивність праці, формування капіталу, споживання енергії та, 
відповідно, економічне зростання та підвищення добробуту та рівності 
у довгостроковій перспективі; 

(3) взаємодії енергетики та навколишнього середовища включають вплив 
енергетичної політики на екологічні явища, такі як зміна клімату, запаси 
ресурсів, екосистема та здоров’я людини. 

Таким чином, основна складність ЕПУ полягає не лише в її кількісних 
аспектах (часовому та географічному), а й у необхідності враховувати 
економічні, технічні, екологічні та соціальні критерії. Моделювання складних 
енергетичних систем може привести до прийняття більш ефективних рішень, 
надаючи особам, які приймають рішення, детальну інформацію про можливі 
наслідки їх вибору. Отже, енергетичні моделі, як інструменти для вирішення 
складних проблем можуть допомогти керівникам рішень подолати цю 
складність. 

Останнім часом кількість енергетичних моделей надзвичайно 
збільшилась, вони значно відрізняються за характеристиками та особливостями 
використання. Отже, ключовим питанням є те, «які моделі та характеристики 
найбільше підходять для певної мети та ситуації?» Також «які основні 
відносини між цими характеристиками?» Враховуючи різноманітність 
можливих підходів до опису, це дослідження має на меті створення 
порівняльної картини, яка може забезпечити розуміння не лише різниці 
та подібностей між окремими енергетичними моделями, але й основними 
взаємозв’язками між ними. Більш того, еволюція динамічних характеристик 
енергетичних моделей для країн, що розвиваються, визначається відповідно 
до попередніх досліджень у розвинутих та країнах, що розвиваються.

Енергетичні моделі можна класифікувати різними способами; однак 
ці класифікації пов’язані одна з одною. 

Описові чи прогностичні моделі відображають як фактично працюють чи 
можуть працювати системи і відповідають на питання: «Що це таке?» 
Порівняно, нормативні моделі є реквізитивними і вказують на те, що слід 
робити («Як слід працювати») згідно з припущенням або стандартом. Перший 
підхід відноситься до концепції планування як реакції, а другий підхід 
передбачає досягнення мети та передбачає планування як дію. Описові моделі 
містять різні методи економетрики або моделювання, тоді як нормативні моделі 
лежать в межах оптимізації.

Енергетичні моделі, як правило, призначені для вирішення конкретних 
питань і, отже, підходять лише для цілей, які вони розробляють. Для нашої 
класифікації розглянемо різницю між трьома цілями, тобто прогнозуванням, 
пошуком та ретрополяцією[1]. 

1. Прогнозування. Взагалі прогнозування зосереджується на екстраполяції 
тенденцій, виявлених в історичних даних. Попередньою умовою цього методу 
є те, що критичні основні параметри залишаються незмінними. Таким чином, 
цей метод може бути застосований для аналізу щодо середніх до довго-
строкових наслідків дій. Насправді, прогнозування полягає в тому, як модель 



буде виглядати в майбутньому, і метод, який використовується для прогно-
зування, залежить від ситуації. Прогноз використовує минулі спостереження 
для екстраполяції майбутніх короткострокових передбачень. Довгострокове 
прогнозування зазвичай здійснюється методами економетрики, а коротко-
строкові прогнози використовують методи екстраполяції [2].

2. Пошук. Аналіз сценаріїв використовується для вивчення майбутнього. 
У цьому методі обмежена кількість розроблених сценаріїв порівнюється 
з базовим сценарієм BusinessAsUsual(BAU). При розробці сценаріїв деякі 
припущення, як то економічне зростання і технічний прогрес, які не впливають 
на параметри моделі, можуть бути отримані з попереднього розрахунку.

3. Ретрополяція використовується для визначення майбутніх умов 
та визначення кроків для досягнення бажаного бачення майбутнього. 
Це альтернатива традиційному прогнозу, який спирається на те, що відомо 
сьогодні, і майбутнє розглядається як континуум минулого чи сьогодення. 
Ретрополяція є методологією планування в умовах невизначеності, що особливо
корисно, коли моделі складні, і існує потреба у великих змінах, у випадках, 
коли ризиковано розглядати майбутнє як віддзеркалення минулого.

На методологію прогнозування спирається модель «зверху-вниз», 
а на ретрополяцію модель «знизу-вгору» відповідно. Огляд літературних 
джерел призводить до наступних висновків: 

Різниця між моделями «зверху-вниз» та «знизу-вгору» пов’язана 
з технологічною та галузевою агрегацією. Макроекономіка досліджується 
за допомогою моделей «зверху-вниз» для вивчення впливу між різними 
секторами та не розглянути деталі технологій виробництва енергії. Плавні 
виробничі функції використовуються для представлення енергетичних секторів 
інтегрованим способом. У таких моделях зміни визначається еластичністю. 
З іншого боку, технології детально представлені в моделях знизу-вгору, однак 
вони не беруть до уваги загальноекономічних взаємодій, таких як спотворення 
цін(Борінгер,1998) .

Груб Дж. стверджує, що підхід «зверху-вниз» стосується «описової» 
економічної моделі, а підхід «знизу-вгору» пов’язаний з «нормативною» 
інженерною моделлю. У економічній моделі технологія – розглядається, 
як сукупність процесів, за допомогою яких такі ресурси, як капітал, робоча сила 
та енергія, можуть бути передані в якісні результати, а «найкращі» або 
найбільш оптимальні методи визначаються ефективними ринками. Проте 
в інженерному прикладі розроблена модель не залежить від спостережуваної 
ринкової поведінки [3].

Іншими словами, економічна модель базується на ринковій поведінці 
та агрегованих даних, тоді як інженерна модель, як правило, ігнорує існуючі 
ринкові обмеження та використовує дезагреговані дані. Наприклад, у підході 
«зверху-вниз» ключовим питанням є: «Наскільки дана ціна на енергію змінює 
енергетичний попит або енергію, пов’язану з викидами вуглецю?» Навпаки, 
«знизу-вгору» питання полягає в тому, «Як можна досягти скорочення викидів 
при мінімальних витратах?»[4].



Хоча традиційний підхід «зверху-вниз» слідує зведеному виду та покла-
дається на вплив цін і ринків, моделі «знизу-вгору» зосереджені на технічних 
характеристиках енергетичного сектору. 

Гібридні моделі намагаються подолати розрив між моделями типу 
«зверху-вниз» та «знизу-вгору», включивши елементи обох підходів. Вони 
намагаються поєднати переваги схем моделювання типу «зверху-вниз» 

та «знизу-вгору», використовуючи кожне моделююче бачення, де це доречно, 
та модульну структуру для інтеграції різнорідних систем.

Гібридні моделі беруть на себе зобов’язання розглядати економічні 
наслідки для моделей, беручи до уваги ринкову поведінку. Ринкова поведінка 
є результатом взаємодії між секторами економіки, сторонами пропозиції 
та попиту.

Як висновок, інтеграція даних моделей, призводить до використання 
спорідненої методології та математичного апарату. Гібридні моделі дають 
змогу більш широко бачити поєднання економічних та технічних галузей. 
Гібридна методологія складається з двох або більше методологій, поєднуючи 
в собі економетричні, макроекономічні та оптимізаційні методи та моделі.
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ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, 
КРАЇНА

Економіка сталого розвитку держави в умовах турбулентності пред’являє 
завдання сталого розвитку регіону та підприємства і здатності останнього 
протистояти несприятливим ситуаціям, що викликає необхідність забезпечення 
надійності кожного окремого підприємства. Практика показує, що існуючі 
на сьогоднішній день проблеми не можуть бути вирішені без формування 



механізму, що забезпечує сталий розвиток підприємства, одним з основних 
елементів якого визначають економічну стійкість підприємства.

Сталий розвиток підприємства – це процес постійних змін, при якому 
використання ресурсів, напрямок інвестицій, науково-технічний розвиток, 
впровадження інновацій, вдосконалення персоналу та інституційні зміни 
погоджені один з одним і спрямовані на підвищення сьогодення і майбутнього 
потенціалу підприємства, задоволення його потреб та досягнення стратегічних 
цілей.

Дослідження факторів, що визначають сталий розвиток підприємства, 
представляє велику складність, оскільки на неї впливає безліч різних умов, 
більшість з яких не піддається прямій кількісній оцінці за допомогою певного 
показника. Тому, з метою систематизації факторів і встановлення їх значущості 
для забезпечення сталого розвитку в умовах певного підприємства слід 
використовувати такий метод, який дозволяє обробити матеріали логічного 
аналізу факторів і бальної оцінки їх взаємного впливу – метод експертних 
оцінок, що дозволяє визначити домінуючі фактори, на яких необхідно 
зосередити увагу.

Стійкість середовища розуміється, перш за все, в контексті її стабільності, 
детермінованості дії факторів, що визначають її базові характеристики стану.

Зовнішня по відношенню до підприємства стійкість визначається, перш 
за все, стабільністю економічного середовища, в рамках якої здійснюється 
діяльність підприємства міського пасажирського транспорту. Вона досягається 
відповідними механізмами управління економікою в масштабах країни. 

Відповідно концепцію сталого розвитку регіону можна трактувати 
як новітню концепцію керованого розвитку, що визначає потребу формування 
балансу між економічними, політичними, культурними потребами розвитку 
регіону з урахуванням екологічних потреб з метою захисту інтересів майбутніх 
поколінь і створення безпечного довкілля. У найширшому сенсі стратегію 
сталого розвитку спрямовано на сприяння гармонії у суспільстві –
між людством і природою.

Сталий розвиток регіону – це розвиток, що задовольняє потреби 
сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби. Концепцію сталого розвитку можна інтерпретувати 
по-різному, але за своєю суттю це підхід до регіонального розвитку, який 
функціонує для збалансування різних конкурентних потреб – екологічних, 
соціальних та економічних, з якими стикається суспільство.

Ключовими напрямками сталого розвитку регіонів згідно з Національною 
Парадигмою сталого розвитку України визначено [6, c. 62]: забезпечення єдиної 
цілісної моделі соціального, економічного та екологічного розвитку регіону; 
зростання добробуту населення регіону; забезпечення динамічного соціально-
економічного зростання; збереження навколишнього середовища та раціональне 
використання й відтворення природно-сировинного потенціалу; задоволення 
потреб населення регіону на основі розбудови високоефективної економіки
та системи управління господарським комплексом; стимулювання структурних 
перетворень економіки регіону.



У світовій практиці під час оцінювання сталого розвитку територій 
використовуються такі індикатори: якість життя (економічні, екологічні, 
соціально-інституційні та ступеня гармонізації) та безпека життя. Сумарний 
ефект індикаторів становить індекс сталого розвитку. 2013 року серед 113 країн 
світу найвищий рівень індексу сталого розвитку мали Швейцарія, Швеція, 
Ісландія, Норвегія, Австралія та Фінляндія (2,922-2,892); найнижчий –
Узбекистан, Нігерія, Зімбабве, Бангладеш, Пакистан (1,434-1,341). Країни СНД 
займають такі позиції в рейтингу: Казахстан – 68 (1,895); Україна – 70 (1,883) 
відповідно [2].

Необхідність як найшвидшого подолання гострої ресурсо-екологічної 
кризи, всебічного оздоровлення навколишнього середовища, усунення причин 
екологічних катастроф потребує кардинального вдосконалення природо-
користування, економного витрачання природних ресурсів в усіх галузях 
і сферах виробництва.

З другого боку, Україні вкрай потрібні широкомасштабна реконструкція 
та модернізація всієї застарілої і відсталої матеріально-технічної бази 
суспільного виробництва з урахуванням ресурсо-екологічних вимог, факторів, 
критеріїв, стандартів та обмежень. Усе це має здійснюватися на основі 
застосування екологобезпечних технологій, безвідхідних або маловідходних 
замкнутих виробничих циклів, які дають можливість комплексно 
використовувати мінерально-сировинні ресурси та звести до мінімуму викиди 
забруднюючих речовин у довкілля або й повністю утилізовувати їх.

Водночас має бути проведена фундаментальна перебудова 
природокористування та механізмів реалізації природоохоронних заходів на 
регульованих ринкових засадах. Усе це слід розглядати як першочергові 
завдання на шляху переходу на модель сталого розвитку і подолання ресурсо-
екологічної кризи та оздоровлення навколишнього природного середовища. 
Можливості держави щодо їх успішної реалізації як на національному, 
так і на регіональному рівнях визначаються в основному трьома групами 
чинників.

Перша, найважливіша, пов’язана з рівнями розвитку економічного 
і науково-технічного потенціалів держави. Сьогодні підприємства, об’єднання, 
фірми, цілі регіони, навіть якщо вони бажають розв’язати екологічні проблеми, 
здебільшого відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів не лише для 
вдосконалення техніко-технологічних процесів, впровадження принципово 
нових екологобезпечних засобів виробництва, а й для будівництва та 
реконструкції очисних споруд, застосування прогресивних способів і методів 
очищення відходів виробництва тощо.

Друга група чинників включає показники виробництва та якості 
вітчизняного екологічного обладнання, екологобезпечних технічних засобів 
і технологій. Саме їх дефіцит в Україні стримує інвестування природо-
охоронних програм і окремих заходів.

Третя група чинників, які характеризують обсяги затрат на екологію, 
оздоровлення природи і переведення економіки на модель сталого розвитку, –
це застосування принципово нового макроекономічного механізму регулювання 



соціально-економічних процесів у державі для розв’язання ресурсо-екологічних 
проблем, а також нових підходів і методів оцінки економічної ефективності 
витрат на ці заходи. До речі, досі побутує точка зору, ніби інвестиції в екологію 
виправдані лише тоді, коли ефект від зменшення економічної шкоди, 
зумовленої забрудненням або деградацією природного середовища, перевищує 
сукупні затрати. Такий підхід сьогодні неприйнятний, особливо зважаючи на 
те, що методологія та методи визначення збитків надто недосконалі й мають 
істотні недоліки. Жодні економічні вигоди не можна визнатидоцільними, якщо 
зростають показники захворюваності, інвалідності та смертностінаселення, 
погіршується його фізичне і психічне здоров’я.

Отже, виникає об’єктивна необхідність створення єдиної державної 
системи управління, регулювання і контролю за дотриманням ресурсо-
екологічних стандартів, обмежень і вимог щодо природокористування та 
забезпечення якості навколишнього середовища. У природи, безперечно, має 
бути один господар. Це, однак, ніяк не означає, що природні ресурси, зокрема 
земля, ліси, окремі водойми, не можуть перебувати у приватній власності. 
Йдеться про те, що слід створити єдиний правомочний державний орган 
управління, який ефективно і цілеспрямовано регулюватиме та контролюватиме 
процеси природокористування, відтворення, збереження, охорони і примноження 
природних ресурсів, підтримання на належному рівні якості навколишнього 
середовища, а також реалізацію заходів ресурсо-екологічного призначення 
відповідно до чинного законодавства та принципів сталого розвитку.

Прогнозування стану довкілля і можливих його змін (із залученням 
фахівців різних галузей знань) у кожному регіоні та області має ґрунтуватися 
на даних, які об’єктивно і повно характеризують особливості розвитку 
промислового та агропромислового виробництв, рівень технічної оснащеності 
та можливості переведення галузей економіки на екологобезпечні технології, а 
також вплив на природні й екологічні процеси зростаючих масштабів 
господарської діяльності. Ресурсо-екологічні прогнози мають розроблятися 
одночасно з прогнозами соціально-економічного розвитку регіонів, областей 
і районів. Причому до цієї справи слід залучати не лише вчених, а й працівників 
регіональних і місцевих органів управління та фахівців окремих підприємств, 
установ та організацій.

Цілком зрозуміло, що зменшення негативного впливу забруднень 
на здоров’я людини неможливе без широкомасштабних ресурсо-екологічних, 
еколого-економічних та еколого-соціальних досліджень у країні. Значна увага 
має приділятися також розробці та застосуванню на практиці екологобезпечних 
й енергозберігаючих технологій і технічних засобів у промисловості та сільському
господарстві, на транспорті тощо. Йдеться про створення таких технологій, які 
істотно зменшують або й зводять нанівець викиди шкідливих речовин у повітря 
і водойми. Водночас доцільно прискорити розробку ефективних методів 
вимірювання та реєстрації антропотехногенних забруднень атмосфери і водойм 
із залученням найсучасніших технічних засобів, насамперед лазерних 
технологій.



Теоретично і практично існують всі можливості забезпечити економічно 
й екологічно ефективне використання відходів виробничої і невиробничої 
діяльності суспільства. Однак виконання цього завдання потребує ціле-
спрямованої концентрації зусиль усього суспільства.

По-перше, слід домогтися комплексного використання природної 
сировини, включаючи вторинні матеріальні ресурси.

По-друге, максимально комбінувати виробничі процеси та застосовувати 
в усіх галузях економіки безвідхідні і маловідходні технології.

По-третє, запровадити такий економічний механізм природокористування 
й охорони довкілля, який стимулював би комплексне використання природних 
ресурсів і застосування ресурсо- та енергозберігаючих, безвідхідних (або мало-
відходних) технологічних процесів. Саме таким чином можна значно зменшити 
негативні антропотехногенні навантаження на природу, зупинити зростання 
обсягів відходів та істотно знизити темпи споживання первинних природних 
ресурсів, насамперед не відтворюваних і не відновлюваних.

Водночас успіх у цій справі неможливий безрадикального підвищення 
екологічної відповідальності всіх суб’єктів господарськоїдіяльності, природо-
користувачів і природозабруднювачів. Покарання, адміністративна, економічна 
й кримінальна відповідальність за заподіяну екологічну шкоду, за порушення 
вимог ресурсо-екологічної безпеки мають стати реальністю. Згідно з чинним 
законодавством забезпечення ресурсо-екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України є безпосереднім обов’язком 
як державних управлінських структур, так і кожного громадянина окремо, 
включаючи й тих, хто займається приватним підприємництвом. Конституція 
України передбачає, зокрема, що кожен не лише «має право на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди» (ст. 50), а й «зобов’язаний не заподіювати шкоду природі.., 
відшкодовувати завдані ним збитки» (ст. 66) [3].

Отже, важливо, щоб будь-які проекти будівництва нових і реконструкції 
існуючих підприємств, створення приватних структур, реформування і рестру-
ктуризації господарської та іншої діяльності містили матеріали щодо всебічної 
оцінки їхнього впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я 
населення. Ця оцінка має здійснюватися з урахуванням вимог природо-
охоронного законодавства, екологічної ємності конкретної території, 
де планується розміщення промислових, транспортних і агропромислових 
об’єктів. Слід також брати до уваги ресурсо-екологічні прогнози, враховувати 
наявний сумарний негативний вплив усіх народногосподарських об’єктів 
на навколишнє природне середовище.

Підприємства, організації та окремі товаровиробники, котрі розміщують, 
проектують, будують, реконструюють, технічно модернізують, вводять у дію 
нові виробничі об’єкти, функціонування яких може негативно вплинути на стан 
довкілля або завдавати шкоди здоров’ю людей, зобов’язані подавати органам 
Мінекоресурсів на місцях спеціальні заяви з метою одержання відповідних 
дозволів. Чинне екологічне і ресурсне законодавство України забороняє 



введення в дію підприємств, споруд та інших господарських об’єктів, на яких 
не забезпечується в повному обсязі дотримання всіх екологічних вимог. 

До речі, в індустріально розвинених країнах з метою зменшення забруднення 
навколишнього середовища, раціоналізації використання природних ресурсів, 
широкомасштабного застосування екологобезпечних, енерго- і ресурсозберігаючих
технологій тощо запроваджено ефективну систему екологічної відповідальності 
через принцип: «Забруднюєш або нераціонально використовуєш природу –
плати!». Крім того, в цих країнах законодавчо введено жорсткі економічні 
та адміністративні санкції до тих підприємців і товаровиробників, які не дотри-
муються чинних екологічних нормативів, стандартів, вимог та обмежень. 
Висновки з даного дослідження. Отже, економічний сталий розвиток 
підприємства, регіону є складовою сталого розвитку держави та світового 
розвитку і формується на основі обґрунтування економічних, екологічних та 
соціальних цілей та завдань. Управлінську діяльність щодо забезпечення 
сталого розвитку спрямовано на напрацювання стратегічних рішень, що 
передбачають установлення таких цілей і стратегій поведінки об’єктів 
управління, реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування 
в довгостроковій перспективі та швидку адаптацію до особи-востей зовнішнього 
середовища.
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ІННОВАЦІЙНІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

На сучасному етапі розвитку соціально-економічної сфери України 
агропромисловий сектор залишається одним з найважливіших секторів 
економіки. Практика свідчить про те, що стабільний розвиток сільсько-
господарських підприємств України, як ключової ланки агропро-мислового 
сектору, гарантує продовольчу безпеку держави, сприяє перетворенню 
сільськогосподарського сектора в високоефективний і конкурентоспроможний 
економічний сектор на внутрішньому і зовнішньому ринках, створює надійне 
джерело доходів державного бюджету і сильний виробничий і економічний 
потенціал для розвитку економіки держави в цілому.

Тому важливою умовою розвитку сільськогосподарських підприємств 
є створення й застосування інновацій в агропромисловому секторі.

Загальновідоме, класичне визначення інновації було сформульовано та 
запропоновано Й. Шумпетером, – це нова, така, що не існувала раніше, 
науково-організаційна комбінація факторів виробництва, створення якої 
мотивовано підприємницькою діяльністю, зокрема прагненням підприємств 
до отримання прибутку [1]. Дещо пізніше Б. Санто запропонував інше 
трактування, – за його точкою зору інновація представляє собою суспільно-
економічний процес, який із використанням ідей і технічних винаходів 
дозволяє створювати кращі вироби і формувати нові технології [2]. Виходячи 
з цих визначень зазначимо, що вони не відображають галузевої специфіки. 
З цього приводу, на нашу думку, сутність поняття інновацій у сільському 
господарстві найбільш широко розкриває Кот О. В., розглядаючи його 
як системні впровадження в аграрну сферу результатів науково-дослідницької 
роботи, що призводять до позитивних якісних та кількісних змін у характеристиці 
взаємозв’язків між біосферою і техносферою, а також покращують стан 
навколишнього середовища [3]. Основними завданнями впровадження 
інновацій в агропромисловому секторі фахівці визнають: оновлення застарілих 
ресурсів або процесів; забезпечення вихід у на нові ринки або збільшення 
частки ринку; зменшення витрат праці, матеріалів та енергії на одиницю 
продукції та ін.

Саме завдяки науково-технічному прогресу, новим розробкам та підходам 
можливий поступальний розвиток економіки, а тому під інноваційним 
розвитком можна розглядати комплекс заходів, спрямованих на розробку 
й реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших 
науково-технічних досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується 



на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що викори-
стовується у практичній діяльності, а також у пов’язані з цим додаткові наукові 
дослідження і розробки. Більше того, у міру розповсюдження інновація 
вдосконалюється, стає більш ефективною, набуває раніше не відомих 
споживчих властивостей. Це відкриває для неї нові сфери застосування, ринки, 
нових споживачів [4, с. 21].

Основними особливостями створення й застосування інновацій як наваж-
ливішого і тривалого етапу інноваційного процесу в аграрній сфері можна 
визначити: множинність видів сільськогосподарської продукції і продуктів 
її переробки, істотна різниця в технології їх виробництва; значна його 
диференціація в окремих регіонах країни відповідно до конкретних умов; 
відчутна залежність технологій виробництва в сільському господарстві від 
природних і погодних умов; велика різниця в періодах виробництва окремих 
видів сільськогосподарської продукції і продуктів її пере розробки; високий 
ступінь територіальної роз’єднаності сільськогосподарського виробництва; 
відокремленість сільськогосподарських товаровиробників (на всіх рівнях) від 
наукових установ, що створюють науково-технічну продукцію; різний 
соціальний рівень працівників сільського господарства; багатоаспектність форм 
і зв’язків сільськогосподарських товаровиробників з інноваційними формуваннями;
відсутність чіткого й науково обґрунтованого організаційно-економічного 
механізму передачі досягнень науки сільськогосподарським товаровиробникам 
і, як наслідок, – істотне відставання галузі з освоєння інновацій у виробництві [5].

Сьогодні в умовах агропромислового ринку популярні такі рішення, 
як: впровадження систем точного землеробства, аерозйомка з метою контролю 
якості посівів, ведення історії полів для вибору оптимальної культури, 
лабораторні дослідження ґрунту для отримання інформації про біохімічний 
склад. Завдяки цім технологіям є можливість збільшити врожайність та знизити 
собівартість продукції завдяки скороченню витрат на паливо, насіння 
й добрива.

Надзвичайним попитом користуються GPS-трекінг техніки і контроль 
за використанням палива. Впровадження цих систем дозволяє в режимі 
реального часу відстежувати й автоматизувати переміщення техніки, а також 
контролювати витрати кожного літра палива.

Тим часом, статистика свідчить, що індекс інноваційного розвитку 
України дуже низький. Серед 128 країн світу найвище значення індексу 
інноваційного розвитку було зафіксовано у таких країнах, як: Швейцарія 
(індекс інноваційного розвитку – 0,6628), Швеція (0,6357), Великобританія 
(0,6193), Сполучені Штати Америки (0,614), Фінляндія (0,599), Сінгапур 
(0,5916), Ірландія (0,5903), Данія (0,5845), Нідерланди (0,5829), Німеччина 
(0,5794). Україна в цьому рейтингу посіла 56 місце (індекс інноваційного 
розвитку склав 0,3572) [6, с. 20]. Відсоток проникнення високих технологій 
в агропромисловому секторі досить низький, складає близько 10-12% порівняно 
з такими світовими лідерами як Австралія, Ізраїль, США, Канада та Нідерланди,
де IT-рішення особливо в сільському господарстві застосовуються дуже 
широко. 



Низький індекс інноваційного розвитку України, у тому числі й у галузі 
сільського господарства пояснюється частково тим, що кількість наукових 
організацій, які здійснюють інноваційну діяльність в Україні у 2015 р. проти 
2010 р. знизилась на 24,9% або на 325 одиниць. Зокрема, у сільському 
господарстві така зміна була зафіксована на рівні –21,4% або –36 одиниць. 
Зменшилась також за досліджуваний період і кількість докторів (–8,9% або –
400 осіб) та кандидатів наук (–18,2 або –3,1 тис. осіб), які виконували наукові 
та науково-технічні розробки [7]. Така тенденція спостерігається і сьогодні. 

Основними перешкодами розвитку інноваційної діяльності на вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах є цінові чинники й інформаційні. Так, 
в рослинництві впровадження новацій гальмується переважно унаслідок 
відсутності коштів у межах підприємства та фінансування з джерел за його 
межами, а також занадто високих витрат на інноваційну діяльність, 
а в тваринництві – через занадто високі витрати на інноваційну діяльність 
та відсутність інформації про ринки інноваційної продукції й фінансування 
з джерел за межами підприємства

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що підвищення 
рівня інноваційного розвитку підприємств у агропромисловому секторі можливе
передусім за покращення їх загального фінансового стану, на що мають бути 
спрямовані першочергові заходи державної аграрної політики. Держава може 
сприяти інноваційному розвитку в галузі також за умов: створення 
і підтримання об’єднань малих господарств і сімейних фермерів (зокрема 
кооперативів) як засобу розширення можливостей інвестування таких 
виробників, просування у їх середовищі науково-технічних інновацій; 
активізації діяльності державних академічних і галузевих НДІ щодо співпраці 
з аграрними підприємствами та покращення поінформованості фахівців 
агропромислового сектору у сфері поширення інновацій. Світова практика 
показує, наукові організації та вищі навчальні заклади об’єднуючи підготовку 
кадрів із проведенням фундаментальних та прикладних досліджень повинні 
функціонувати в комплексі. Більш тісний контакт наукових установ 
агропромислового профілю з вищими навчальними закладами країни, 
що готують відповідних фахівців, зумовлює розвиток соціально-економічної 
сфери України. Пріоритетом має стати державна підтримка фундаментальних 
досліджень і найважливіших прикладних розробок, орієнтованих на швидку 
віддачу.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»
Проведений нами аналіз показує, що в економічній теорії існують три 

основних підходи до визначення поняття «конкуренція»: поведінковий, 
функціональний та структурний. 

Поведінковий підхід, який характеризує основні моделі поведінки 
ринкових суб’єктів, був введений А.Смітом. З точки зору цього підходу, 
конкуренція – це суперництво на ринку між економічними суб’єктами. Надалі 
поведінкове розуміння конкуренції вдосконалювалося в напрямку більш 
точного визначення її мети й способів ведення. Так, у марксистському 
трактуванні конкуренцією називається властива товарному виробництву 
антагоністична боротьба між приватними виробниками за найбільш вигідні 
умови виробництва та збуту товарів. Поведінковий опис конкуренції 
в неокласичному варіанті спирається на ресурсні джерела економічної 
діяльності – обмеженість фактично любого ресурсу по відношенню до потреб 
суспільства. На думку американського економіста П. Хейне «конкуренція 
є намагання як можна краще задовольнити критерії доступу до рідкісних благ» 
[1, с. 283]. «Розрив між ціною блага та граничними витратами на його 
виробництво є джерелом потенційної переваги. Конкуренція відбувається 
в економіці у міру того, як люди визначають, де існують такі відмінності, 
і прагнуть використати їх, заповнюючи цей розрив додатковими благами» 
[1, с. 298]. Безперечно, у дусі поведінкової інтерпретації конкуренції написано 
й основні роботи М. Портера [2]. У своїх дослідженнях він відзначає, що 
конкуренція – динамічний процес, що розвивається, ландшафт, що безупинно 
змінюється, на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові 
виробничі процеси й нові ринкові сегменти [2, с. 53]. На його думку, 
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конкуренцію на будь-якому ринку можна розглядати як протидію п’яти 
конкурентним силам: погрозі появи нових конкурентів; погрозі появи товарів 
або послуг-замінників, конкурентоспроможних з погляду ціни; здатності 
постачальників торгуватися; здатності покупців торгуватися; суперництву вже 
існуючих конкурентів між собою (рис.1.1). 

Рисунок 1.1. Фактори конкуренції в галузі за М.Портером

Функціональний підхід розглядає роль конкуренції в економіці.
Марксистсько-ленінська філософія розглядала конкуренцію, з одного боку, 
як зовнішню силу, яка заставляла виробників підвищувати продуктивність 
праці на своїх підприємствах, розширювати виробництво, зменшувати 
собівартість, збільшувати накопичення. З іншого боку, ця теорія розглядала 
конкуренцію як таку що займається руйнацією, веде до занепаду підприємств 
і економіки в цілому.

Структурний підхід розглядає конкуренцію через аналіз структури 
галузі/ринку і зосереджується на умовах, які на цей час панують в певному 
економічному просторі. Цей підхід сформувався поряд з поведінковим 
трактуванням у XIX і одержав своє поширення у ХХ ст. Джерела структурного 
підходу до визначення конкуренції – у роботах Ф. Еджуорта, А. Курно, 
Дж. Робінсона, Е. Чемберліна і інших вчених, що заклали фундамент сучасної 
західної теорії чотирьох основних типів ринків: досконалої конкуренції, 
монополістичної конкуренції, олігополії й монополії. У кожному з них має 
місце відповідна специфіка конкурентної взаємодії. Позиції цієї групи вчених 
у сучасній західній економічній науці настільки сильні, що сам термін 
«конкуренція» («competition») частіше використовується саме в структурному 
розумінні. Якщо ж потрібно підкреслити поведінковий бік конкуренції, нерідко 
користуються іншим словом – «суперництво» («rivalry»).



Інтеграція всі вище приведених теорій та підходів в єдину концепцію 
призвела до утворення в 1980-х рр. цілого напрямку економічної думки – теорії 
організації промисловості, яка дозволила здійснювати аналіз галузей та ринків 
більш комплексно, з використанням різнопланового економічного інструментарію.
У сучасній теорії організації виробництва визначено три головні напрямки 
аналізу. Перший напрямок тісно пов’язаний з існуючими традиціями, робить 
акцент на розгляд поведінки і результативності галузі, розглядаючи 
в основному питання максимізації прибутку, цін, оптимізації обсягів випуску та 
ін. при цьому цей напрямок, зберігаючи класичні традиції: структура галузі –
результативність діяльності підприємства, розширює кількість факторів, 
що аналізуються, включаючи до них витрати на рекламу, якість продукції, 
сертифікація виробів та ін. Другий напрямок зосереджує увагу на поведінці 
підприємства. В його рамках підлягає аналізу значна кількість факторів, 
признається значна роль активної позиції підприємства і широка свобода 
вибору при прийнятті рішень стосовно управління факторами виробництва. 
Враховуються відмінності підприємств по типу виробництва та розміру при 
аналізі їх активності і організації в рамках ринкових і галузевих утворень. 
Третій напрямок, який виник останнім, робить спробу об’єднати два 
попередніх. В його рамках досліджуються результативність роботи галузі 
і ринку через аналіз поведінки підприємств, зміни конкурентної ситуації. Такий 
підхід дозволяю сконцентрувати увагу на максимізації прибутку і, як в класичних
моделях, розглядати обмежену кількість факторів.
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

В умовах послідовної екологізації всіх ланок економіки України та 
формування ринку екотехнологій та екопослуг відбувається вплив європейських 
орієнтирів на процес формування екологічної сертифікації. Сучасний напрям
створення і розвитку системи екологічної сертифікації України визначений 
у ст. 48 «Співпраця в галузі оцінювання стандартів та оцінювання 
відповідності» Угоди про партнерство та співпрацю між Європейським союзом 
і Україною. У цій Угоді сторони, зокрема, намагаються сприяти застосуванню 
технічних правил Співтовариства та європейських стандартів і процедур 
оцінювання відповідності. На порядку денному стоїть питання про створення 
системи екологічної сертифікації України. Завдання цієї системи, її функції 
та організаційні засади розглядаються крізь призму Концепції сталого розвитку 
України, вищенаведеної Угоди та з позицій забезпечення екологічної безпеки [1].

Вочевидь, що проблема підвищення якості та конкурентоспроможності 
продукції не лише актуальна, а є однією з найважливіших. Вихід вітчизняної 
економіки з кризи в умовах ринкових відносин можливий лише за умови, якщо 
промисловість України, зокрема харчова, буде виробляти тільки високоякісну 
продукцію, безпечну для здоров’я та життя людини [2].



Проблема вдосконалення управління якістю була і все ще залишається 
об’єктом та предметом наукових досліджень. Різні аспекти з цієї проблеми 
досліджували такі вчені як О. В. Аристов, Л. Е. Басовський, А. М. Богатирьов, 
С. А..Варакута, В. І. Гіссін, О. П. Глудкін, А. О. Заїнчковський, А І. Ковальов, 
В. В. Окропилов, В. Б. Протасьєв, В. М. Спіцнадель, В. К. Федюкін, С. К. Фомічов.

Зарубіжний досвід управління якістю продукції відображений у роботах 
вчених Дж. Маркуса Джоуба, Джоржа С. Ваймерських, Джурана Дж. М., Демінга 
Е., Ісікави К., Каору І., В. С. Литвиненка, Марка Д. Ханна, М. І. Новицького, 
Стівена Б. Вардемана, Ф. І. Шахмалова, Харингтона Дж.Х. та ін. [3].

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств починається, у першу чергу, із перегляду підходів до забезпечення 
якості продукції, що виробляється. Згідно з сучасними підходами якість 
є універсальним і всеосяжним поняттям, під яким розуміється не тільки якість 
продукції та послуг, які ми споживаємо, а й якість навколишнього середовища, 
якість людських стосунків, якість життя в цілому. Отже, якість постає мірою 
взаємовідносин суб’єктів господарювання в процесі ведення якісного бізнесу 
[4].

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють 
її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Якість визначається мірою співвідношення товарів, робіт, послуг до умов 
та вимог стандартів, договорів, контрактів, запитів споживачів. Прийнято 
розрізняти якість продукції, роботи, праці, матеріалів, товарів, послуг [5].

Для вирішення всіх виникаючих проблем необхідний комплексний, 
системний підхід, реалізація якого можлива при вдосконаленні ISO або 
впровадження сучасних систем управління якістю.

Система управління якістю (СУЯ) є «системою управління всіма 
процесами на підприємстві, від яких залежить якість продукції». Отже, рівень 
ефективності СУЯ прямо пропорційний рівню конкурентоспроможності 
продукції та підприємства. Тому система управління якістю підприємства може 
стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі [6].

Наявність у фірми-виробника сертифікату, тобто документу про екологічну 
якість товару, послуги, виданого державним органом або уповноваженою 
на те організацією (зокрема міжнародною), підвищує рівень довіри потенційного 
покупця і престижність як самої фірми, так і країни. В Україні екологічна 
сертифікація є| новим механізмом управління охорони навколишнього 
природного середовища[2].

У світовій практиці екологічну сертифікацію почали запроваджувати 
з 1992 р. на основі Директиви 92/880/ЕС «Про екологічні знаки», британського 
стандарту BS 7750 «Система екологічного управління», міжнародних 
стандартів ISO/TC207 «Управління навколишнім середовищем» тощо. Поступ 
України до єдиного ринку стає додатковим чинником у формуванні тенденцій 
щодо вимог стосовно якості, конкурентоспроможності та безпеки пропонованих
продукції, послуг та діяльності об’єктів управління ДСЕУ.

Нині недостатньо декларувати «якість» і «безпеку»: треба мати 
їх об’єктивні докази. Отримання таких доказів здійснюється через незалежну 



сертифікацію. Вирішення цієї проблеми для України відбувається відповідно 
до стратегії зближення України з Європейським союзом. Отже, базисом 
сучасної екологічної сертифікації стає правове й нормативне забезпечення, яке 
є результатом діяльності Європейської комісії й авторитетних міжнародних 
та європейських організацій зі стандартизації і сертифікації.

Існуюча українська державна система сертифікації продукції (УкрСЕПРО)
у своїх стандартах уже враховує положення настанов ISO/IEC 7:1994 
«Настанови щодо розробки стандартів, придатних для оцінювання 
відповідності», ISO/IEC 28:1982 «Загальні правила типової системи сертифікації
продукції третьою стороною», ISO/IEC 60:1994 «Кодекс ISO/IEC загально+-
прийнятої практики оцінювання відповідності» тощо. Організаційна структура, 
правила, процедури УкрСЕПРО, з урахуванням її недоліків, можуть бути 
прийняті за прототип для розробки системи екологічної сертифікації.

ISO Guide 64:1997 «Настанова щодо введення екологічних вимог 
у стандарти на продукцію», закон України «Про захист прав споживачів» та 
декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням 
стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» є початковою 
базою для впровадження обов’язкових вимог, яким має відповідати продукція 
згідно з європейськими директивами, щоб забезпечити охорону здоров’я, 
навколишнього середовища, гарантувати безпеку та захист прав споживачів [7].

Джозеф Джуран – американський спеціаліст у сфері якості, автор 
концепції AQI (Annual Quality Improvement) - концепції щорічного поліпшення 
якості. Поліпшення якості, на його думку, це перевищення уже досягнутих 
результатів роботи в сфері якості, пов’язане з прагненням людини встановити 
новий рекорд. Найважливіші принципи АQІ такі: 

- планування керівництвом поліпшення якості на всіх рівнях і в усіх 
сферах діяльності підприємства; 

- розроблення заходів, спрямованих на виключення попередження 
помилок у сфері управління якістю; 

- перехід від адміністрування (наказів зверху) до планомірного управління 
всією діяльністю у сфері якості, зокрема й удосконалення адміністративної 
діяльності. 

Для реалізації концепції АQI на підприємстві розробляється комплекс 
заходів, який передбачає: 

- складання щорічної програми поліпшення якості; 
- розроблення методів поліпшення якості, її вимірювання й оцінки; 
- навчання статистичним методам і їх впровадження у практику; 
- удосконалення організації робіт в адміністративній сфері. 
Безперервне поліпшення, за Джураном, подібне рухові вверх сходами: 

кожний прорив у поліпшенні завершуються фазою стабілізації, тобто 
утриманням досягнутих результатів і попередженням регресії.

Концепція або філософія TQM (Total Quality Management) українською 
мовою найчастіше перекладається як «загальне (всеохоплююче, тотальне) 
керівництво якістю» або «загальне управління якістю». Однак найкоректнішим, 
мабуть, варто вважати переклад «загальний менеджмент якості», оскільки 



ні «керівництво», ні «управління» не є еквівалентом поняття «менеджмент». 
TQM на сьогодні вважається революцією в менеджменті якості. Концепція 
TQM реалізується в організації завдяки використанню методів і засобів. На 
сьогодні у світовій практиці накопичений і продовжує постійно розширюватися 
такий арсенал цих методів і засобів, який дає можливість будь-якому 
підприємству використовувати їх для впровадження концепції TQM 
з урахуванням специфічних умов розвитку організації. До найвідоміших 
і найпоширеніших методів й засобів TQM належать: Цикл Демінга (циклічна 
модель управління якістю PDCA); Сім простих статистичних методів; 
Контрольний листок; Гістограма; Діаграма Парето; Метод стратифікації 
(розшаровування даних); Діаграма розкиду (розсіювання); Діаграма Ісікава 
(причинно-наслідкова діаграма); Контрольна карта Шухарта; Концепція «точно 
в строк» (Just-In-Time); Розгортання функції якості (QFD). Діюча на даний час, 
четверта версія стандартів серії ISO 9000 максимально наближена до ідеології 
TQM (Total Quality Management – Загальне управління якістю). складається 
з трьох взаємопов’язаних стандартів: 1. ISO 9000:2005 «Системи управління 
якістю. Основні положення і словник». 2. ISO 9001:2008 «Системи управління 
якістю. Вимоги». 3 ISO 9004:2009 «Системи управління якістю для досягнення 
стійкого успіху організації. Підхід на основі управління якості» [4].

Отже, впровадження та сертифікація систем управління якістю відповідно 
до вимог національних або міжнародних стандартів передусім дозволить 
підвищити конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників. Іншим 
позитивним фактором є покращання інвестиційної привабливості підприємств. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ЕКОЛОГІЧНА 
СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сільське господарство є такою галуззю економіки, у якій виробництво 
найбільш тісно пов’язане з природою, проте науково-технічний розвиток 
сільського господарства і процеси переходу цієї сфери людської діяльності на 
промислову основу призвели до багатьох несприятливих змін у навколишньому 
середовищі. Застосування застарілих методів обробки сільськогосподарських 
угідь призвели до погіршення екологічної ситуації та виснаження ґрунтів. Тому 
все більш актуальним стає впровадження нових та більш екологічно чистих 
технологій забезпечення сільськогосподарського виробництва. 

Важливішим напрямком інтенсифікації сільського господарства є збалан-
сована хімізація землеробства. На жаль, висока біологічна активність більшості 
пестицидів зумовлює і їх згубний вплив на навколишнє природне середовище, 
тому проблема захисту довкілля від пестицидів є актуальною.

Застосування пестицидів призводить до пригнічення біологічної активності 
ґрунтів і перешкоджає природному відновленню родючості, викликає втрату
харчової цінності та смакових якостей сільськогосподарської продукції, 
збільшує втрати і скорочує термін збереження продукції, знижує [1].

Для збереження ґрунтів від подальшого забруднення і деградації 
необхідно проводити ряд організаційно-господарських, агрономічних, 
технічних, меліоративних, економічних і правових заходів щодо запобігання 
і усунення наслідків зазначених процесів, які повинні здійснюватись комплексно, 
як єдина система, взаємно доповнюючи один одного і посилюючи дію всіх 
інших [2].

Негативні наслідки хімізації землеробства сприяли виникненню теорії так 
званого біологічного (органічного, альтернативного, екологічного тощо) 
землеробства, заснованого на відшкодуванні виносу поживних речовин за 
рахунок інтенсивного біологічного круговороту [3]. Одержувати високі врожаї 
планується тільки за допомогою органічних добрив і біологічного азоту, 
впровадження правильних сівозмін з обов’язковим травосіянням і більш 
широким застосуванням зелених добрив.

Нині біологічне землеробство знаходить поширення у багатьох країнах 
світу. Особливо популярне воно серед фермерів Західної Європи. Його мета 
полягає у виробництві корисних для здоров’я людини високоякісних продуктів 
харчування у достатній кількості.



Угорський науковець Ф. Крокі (1985) так сформулював основний 
принцип біологічного господарювання: живі організми сільськогосподарської 
біосфери цілком залежать одне від одного, оптимальне й здорове виробництво 
продуктів може бути досягнуто тільки при збереженні агроекологічної рівноваги.

Нині Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися міжнародних 
принципів сталого розвитку (Йоханесбург, 2002). Основним практичним 
напрямом сталого розвитку у галузі сільського господарства є «органічне 
агровиробництво».

В Україні розроблено концепцію державної Програми розвитку 
органічного виробництва в Україні. Виконання програми здійснюється шляхом 
забезпечення законодавчої та фінансової державної підтримки, створення 
й удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку органічного 
виробництва [3,5]. Основні заходи для виконання Програми представлені 
на рис. 1. 

Основними перевагами переходу агропромислового підприємства до
використання органічного виробництва є наступні:

- підвищення доданої вартості внаслідок можливості продажу продукції 
за ціною вищою від традиційної ( ціни на зерно, залежно від якості та попиту 
є від 50 та 200% вищими за ціни традиційного виробництва);

- зменшення витрат на засоби виробництва ( виключення із технологічної 
схеми пестицидів та мінеральних добрив);

- зниження негативного впливу на навколишнє середовище (внаслідок 
заміни екологічно небезпечних добрив і пестицидів на зелені органічні 
добрива) [4].

Рисунок1. Основні напрями реалізації програми розвитку органічного землеробства

У зв’язку з вищезазначеним і враховуючи результати досліджень вчених 
із питань оцінки ефективності галузей агропромислового комплексу і положень 
нормативних актів, що регулюють технічні умови сільськогосподарської 
продукції, доцільно показники результативності органічного виробництва 
в аграрному секторі згрупувати за критеріями (рис. 2.).



Як видно з рис. 2, значення показників економічної та енергетичної 
ефективності переконують у перевагах екологічної моделі землеробства. 
За продуктивністю ріллі вона суттєво не відрізняється від промислової, проте 
переважає за енергетичною й економічною ефективністю та покращує якість 
рослинної продукції [3].

1. Натуральні показники та рівень інтенсивності використання земельних ресурсів.
2. Рівень захворюваності сільськогосподарських тварин і рослин.
3. Якість продукції згідно з загально-технічними вимогами відповідних ДСТУ 
та Міжнародних стандартів ISO.

4. Стан, натуральні та абсолютні показники продуктивності:

- праці;

- основних засобів і виробничих потужностей;

- матеріально-технічної бази.

5. Впровадження інновацій.

Натуральні та відносні показники витрат
(економії) всіх видів палива.

1. Економічна ефективність від використання:

- праці;

- основних засобів та виробничих потужностей;

- матеріально-технічної бази;

- оборотного капіталу;

- фінансових ресурсів;

- інновацій.

2. Рентабельність:

- використаних ресурсів;

- виробничої діяльності;

- системи маркетингу;

- загальна.
3. Імідж сільськогосподарського виробника та держави.

1. Складові ґрунту: гумус, макро- та мікро- елементи.
2. Забруднення ґрунту радіонуклідами, важкими металами, пестицидами 
та бур’янами.

3. Активність бактерій і мікроорганізмів у ґрунті.

4. Баланс елементів мінерального живлення рослин у ґрунті (NPK).
5. Вміст нітратів, пестицидів, важких металів і хімічних сполук у продуктах.



1. Рівень життя населення: доходи, рівень споживання органічної продукції.

2. Соціально-виробничі: зайнятість, виробництво органічної продукції
3. Соціально-демографічні: тривалість життя, динаміка захворюваності, 
народжуваності, стать споживачів, вікові характеристики, національні 
уподобання.
4. Соціально-культурна сфера: розбудова відповідних закладів, «зелений» 
туризм, обмін досвідом (семінари, лекції) тощо
5. Спонсорство.

Рисунок 2 Показники ефективностіорганічного сільськогосподарськоговиробництва

Таким чином, сільське господарство є такою галуззю економіки, у якій 
виробництво найбільш тісно пов’язане з природою, проте науково-технічний 
розвиток сільського господарства і процеси переходу цієї сфери людської 
діяльності на промислову основу призвели до багатьох несприятливих змін 
у навколишньому середовищі. У результаті дослідження виявлено, що 
на сьогодні існує дуже серйозна проблема – перехімізація сільського 
господарства. Надмірне використання азотних мінеральних добрив викликає 
небезпечне збільшення в харчових продуктах нітратів і викликає цим 
небезпечні захворювання. Однак ведення інтенсивного сільського господарства 
без застосу-вання добрив неможливе, бо нереально було б підтримувати і 
збільшувати родючість ґрунтів. Тому важливо впроваджувати нові більш 
екологічно чисті органічні добрива.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВПЛИВУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ЧИННИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНИХ 

ГАЗОПРОВОДІВ НА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Забезпечення ефективного функціонування процесу транспортування газу 

потребує високого рівня його технічного та ремонтного обслуговування. 
Трубопровідний транспорт газу є однією з небагатьох складових національної 
економіки, яка продовжує стабільно працювати, незважаючи на кризові явища 
в економіці країни. Завдяки цьому, при умові сталої та надійної роботи 
газотранспортної системи задовольняються потреби України в енергетичних 
ресурсах та забезпечуються надходження фінансових ресурсів.

На підприємствах транспортування газу основні виробничі завдання, які 
необхідні виконуватися допоміжними підрозділами, що здійснюють ремонтне 
та технічне обслуговування лінійної частини магістральних газопроводів 
визначені чинними галузевими нормативними документами [1; 2; 3; 4; 5].

Надійність газопостачання є основним критерієм, що характеризує 
ефективність діяльності лінійно-виробничих управлінь магістральних газопроводів 
(дала ЛВУМГ) і газотранспортної системи загалом. Основною характеристикою 
діяльності ЛВУМГ є обсяг транспортованого газу, який залежить від ефективності 
процесу відновлення та підтримання лінійної частини магістральних 
газопроводів (далі ЛЧ МГ) в працездатному стані. 

Оцінка впливу факторів на обсяг газопостачання проводиться за допомогою
побудови математичної моделі, яка базується на відповідності регресії обраних 
чинників з даною функцією. На основі дослідження подано результати 
моделювання стохастичної залежності між обсягами постачання газу 
у натуральному вираженні (млн.куб.м*км) і факторами підтримання 
газопроводів у працездатному стані. Виявлення стохастичної залежності між 
факторами та результуючою ознакою відбувається шляхом застосування 
кореляційно-регресійного аналізу.

У табл. 1 наведено порядок розрахунку показників, за допомогою яких 
можна кількісно представити фактори відібрані для проведення КРА.

Найвагоміший зв’язок спостерігається між обсягом транспортування 
природного газу та наступними факторами: часткою витрат коштів 
на капітальний ремонт ЛЧМГ, обсягами заміни ізоляції газопроводу та часткою 
витрат коштів на діагностику ЛЧМГ.



Таблиця 1 – Показники, за допомогою яких кількісно відображають техніко-
технологічні фактори, що впливають на обсяг транспортування природного газу

Фактор Визначення показника

Частка витрат коштів на виконання 
капітальних ремонтів ЛЧМГ (Х1)

Відношення величини витрат коштів на виконання 
капітальних ремонтів до загальної величини коштів 
спрямованих на підтримку ЛЧМГ в працездатному 
стані

Частка витрат коштів на 
реконструкцію ЛЧМГ (Х2)

Відношення величини витрат коштів на реконструкцію до 
загальної величини коштів напрямлених на підтримку 
ЛЧМГ в працездатному стані

Частка витрат коштів на ліквідацію 
аварій та відмов ЛЧМГ (Х3)

Відношення величини витрат коштів на ліквідацію 
аварій та відмов до загальної величини коштів 
напрямлених на підтримку ЛЧМГ в працездатному стані

Обсяг заміни ізоляції газопроводу 
(Х4)

Величина, яка характеризує кількість заміненої
(відремонтованої) ізоляції газопроводу

Частка витрат коштів на 
діагностику ЛЧМГ (Х5)

Відношення величини витрат коштів на діагностику 
до загальної величини коштів напрямлених на підтримку
ЛЧМГ в працездатному стані

Частка витрат коштів на виконання 
поточних ремонтів ЛЧМГ (Х6)

Відношення величини витрат коштів на виконання 
поточних ремонтів до загальної величини коштів 
напрямлених на підтримку ЛЧМГ в працездатному стані

За результатами кореляційно-регресійного аналізу побудовано наступну 
модель обсягу транспортування природного газу з врахуванням впливу 
факторів підтримки ЛЧМГ в працездатному стані,формула 1: 

Y = 173846,7+ 304,84∙Х1 + 921,45∙Х4 + 15,78∙Х5,(1)
Кількісною мірою істотності або інформативності багатофакторної 

регресійної моделі є коефіцієнт детермінації (D), який визначається як квадрат 
коефіцієнта множинної кореляції R та наближений до 1. Коефіцієнт 
детермінації показує на скільки відсотків величина функції визначається 
зміною включених у модель факторів. Як свідчать дані дослідження, зміна 
обсягу транспортування газу обумовлена на 85,09% відібраними факторами 
підтримки ЛЧМГ в працездатному стані. 

Таким чином, в результаті проведених розрахунків було виявлено, 
що зростання частки витрат коштів на проведення капітальних ремонтів ЛЧ МГ 
на 15,32% дозволить збільшити обсяги транспортування газу на 4,68%. При 
збільшенні обсягу заміни ізоляції із 46,3 км в рік майже до 52,5 км обсяг 
транспортування газу зросте на 5,67%. Тенденція росту витрат на капітальні 
ремонти, в тому числі і заміна ізоляції відповідає сучасному стану газопроводів, 
які є значно фізично зношеними, а відтак їх стан підвищує аварійність, 
зменшуючи надійність їх експлуатації. Проведення діагностики ЛЧМГ також 
корелює із обсягом транспортування газу, а саме при зростанні частки витрат 
на діагностичні заходи стану газопроводів майже на 10% обсяг транспо-
ртування газу зросте до 154 млн. куб. м (0,15%).

Отже, ситуація, яка на сьогодні склалась щодо стану ЛЧ МГ 
та ефективності і надійності її експлуатації вимагає збільшення обсягів 
капітальних ремонтів, зокрема ремонтно-ізоляційних робіт та проведення 
діагностичних обстежень.



Таким чином, розрахунки одержані за допомогою КРА підтвердили 
раніше зроблений висновок про те, що основний вплив на збільшення обсягу 
газопостачання природного газу належить збільшенню витрат коштів 
на капітальні ремонти та діагностичні обстеження, що призведе у майбутньому 
періоді до зростання показника надійності ЛЧМГ. Зростанням обсягів ремонту 
(заміни) ізоляції магістральних газопроводів об’єктивно вимагає сучасний 
технічний стан лінійної частини. Варто відзначити, що в дослідженні 
аналізували тенденції впливу техніко-економічних чинників експлуатації, проте 
на сьогоднішній день результуючим чинником впливу є політичні відносини, 
які склалися між Росією та Україною. 

 Належне управління впливом техніко-економічних факторів на резуль-
туючий показник дасть можливість в майбутньому збільшити обсяги 
постачання газу, скоротити витрати підприємств та підвищити надійність 
і довговічність ЛЧ МГ.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Сьогодні Україна переживає період серйозних трансформацій 
як в суспільстві, так і в економіці, які, перш за все, повинні перетворити 
її в країну, яка формує систему внутрішніх соціально-економічних відносини 
на прикладах і моделях розвинених демократичних країн з ринковою 
економікою інноваційного типу. Зарубіжний досвід показує, що торгівля може 
сприяти 
як формуванню системи внутрішніх соціально-економічних відносини так 
і вихід у країни з кризи, створюючи основу для ефективного зростання 
в майбутньому. Важливість особливо роздрібної торгівлі для вітчизняної 
економіки стає все більш вагомою, що підтверджує зростання одного 
з ключових показників ефективності розвитку торгівлі – роздрібного 
товарообігу. Цей показник у порівнянні зі зростанням ВВП країни 
демонстрував більш високі темпи росту у період з 2000 до 2014 року. Так 
у 2014 р. в порівнянні з 2013 темп зростання обороту роздрібної торгівлі 
складав 101%, а в 2015 у порівнянні з 2014 – 114%. ВВП у фактичних цінах 
в аналогічні періоди показувало темп росту 109% та 125% відповідно [1]. 
Але здійснення сучасної господарської діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі характеризуються нестабільністю й невизначеністю навколишнього 
оточення при одночасній загрозі розвитку кризових явищ світового масштабу.

Серед ключових зовнішніх загроз можна виділити: по-перше, девальвацію
гривні та, отже, і як наслідок, падіння реального платоспро-можного попиту 
більшої частини населення, а також підвищення цін на імпортну продукцію; 
по-друге, стрімке зростання тарифів на паливо та енергію, що спричиняє 
підвищення вартості продукції національних виробників. В сучасних умовах 
господарювання спостерігається помітний спад в динаміці показника обороту 
роздрібної торгівлі. Як засвідчують статистичні дані найбільше знизився обіг 
роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях, а саме на 71,5% і 66,4%, 
до 7,9 млрд. грн. і 31,2 млрд. грн., відповідно. Найменше скорочення 
роздрібного товарообігу спостерігалося в Київській (на 12,5%, до 52,1 млрд. 
грн.) і Кіровоградській (на 12,6%, до 21,7 млрд. грн.) областях. При цьому 
роздрібний товарообіг у Києві в 2016 р. знизився на 14,6%, до 158,5 млрд. грн. 
[2]. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність 
із роздрібної торгівлі станом на січень-вересень 2016 р. становив 391187,1 млн. 
грн., що на 86779,5 млн. грн. менше, ніж у 2015 р. [3]. Таким чином, 
торговельні підприємства активно знижують свої позиції, скорочують обсяги 
своєї діяльності, що, насамперед, сприяє необхідності перегляду концепцій 
їх розвитку.



На справжньому етапі розвитку економіки України найбільш важливим 
завданням на різних рівнях господарської і управлінської діяльності торгівельних
підприємств, як функціонування соціально-економічної системи є визначення 
критичних ситуацій і пошук шляхів оптимального виходу з них. Тому в умовах 
нестабільних економічних стосунків, низького рівня потенціалу підприємств 
торгівлі підвищуються вимоги до якості рішень, що приймаються.

Загальновідомо, що дослідження питань пов’язаних з проблемою 
управління виробничими і соціально-економічними системами є однією із сфер 
науки, яка активно розвивається. Таким чином, необхідність розвитку методів 
управління, заснованих на теорії прийняття рішень у виробничих і соціально-
економічних системах стає головною.

В. С. Юкаєва в роботі [4, с. 18] під управлінським рішенням 
на підприємстві розуміє «творчий акт суб’єкта управління, що визначає 
програму діяльності колективу по ефективному дозволу назрілої проблеми на 
основі знання об’єктивних законів функціонування керованої системи і аналізу 
інформації про її стан». Так, Смирнов Е. А. [5] під управлінським рішенням 
розуміє «творчу, вольову дію суб’єкта управління на основі знання об’єктивних 
законів функціонування керованої системи і аналізу інформації про 
її функціонування, що полягає у виборі мети, програми, і способів діяльності 
колективу по дозволу проблеми або зміні меті». Виходячи з цих визначень, 
можливо зазначити, що ухвалення рішень в умовах підприємств роздрібної 
торгівлі також неможливо без сучасного інформаційного забезпечення 
управління підприємством 

Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством –
це складний механізм узгодження інформаційних ресурсів і способів 
їх організації, за допомогою яких керівництво отримує необхідні дані, 
що використовуються для прийняття відповідних рішень щодо подальшої 
діяльності підприємства. 

Успішне функціонування підприємств в умовах сьогодення залежить, 
перш за все, не від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, 
а головним чином від того, наскільки інформаційне забезпечення задовольняє 
вимоги системи управління.

Більшість сучасних підприємств роздрібної торгівлі України викори-
стовують інформацію переважно безсистемно, тоді як частка, яка припадає 
на функції інформаційного забезпечення, є досить вагомою. Успіх підприємства
все більшою мірою залежить від того, наскільки є досконалою економічна 
інформація, основне призначення якої полягає у створенні загальних 
інформаційних, організаційних, нормативно-правових та фінансово-матеріальних 
умов для ефективного функціонування підприємства як дієвого способу
підвищення ефективності його діяльності в цілому. Все це доводить 
необхідність дослідження місця управлінського обліку в системі інформа-
ційного забезпечення процесу управління підприємствами роздрібної торгівлі.



Незважаючи на наявність значного масиву наукових робіт з питань 
інформаційного забезпечення, до цього часу недостатньо дослідженими 
залишаються теоретичні основи формування інформаційного забезпечення 
системи управління підприємством в умовах підприємств роздрібної торгівлі 
з урахуванням системних зв’язків і принципів відображення інформації 
в системі обліку, дослідження зв’язків між поняттями «контролінг», 
«управлінський облік», «бюджетування» тощо. Окрім того, нагальною 
потребою є наукове обґрунтування моделі інформаційних потоків у системі 
управління підприємствами роздрібної торгівлі. Модель інформаційного 
забезпечення системи управління підприємством роздрібної торгівлі 
(МІЗСУтп), що визначає місце системи обліку на сучасному етапі, представлена 
на рис. 1. Так, виходячи з цієї моделі МІЗСУпт, управлінський облік 
є елементом блоку ідентифікації інформації, а контролінг – елементом блоку 
розробки й прийняття управлінських рішень. 

Рисунок 1. Модель інформаційного забезпечення системи управління підприємством 
торгівлі

Загальна модель інформаційного забезпечення управління підприємством 
роздрібної торгівлі: по-перше, теоретично зазначає місце і роль сучасної 
системи обліку та контролю як такої, що інформує реалізацію функції 
управління на всіх рівнях і у всіх сферах; по-друге, це свідчить про 
необхідність вдосконалення інформаційних потоків і розробки механізму 
управлінського обліку витрат операційної діяльності на основі гнучкої 
внутрішньої стандартизації; по-третє, це дозволяє підтвердити висунуту 



гіпотезу про властивості синергії системи загального обліку, як такої, 
яка є інформаційною; по-четверте, відображає систему зворотного зв’язку між 
рівнями управління. Проблематика інформаційного забезпечення системи 
управління є настільки важливою та потребує детального розгляду вирішення 
проблеми бюджетування який часто розглядається як інструмент інформа-
ційного забезпечення оперативного управління, або як метод управ-лінського 
обліку.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ 

ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
Невід’ємною рисою сучасного розвитку світової економічної системи 

є наявність процесів глобалізації національної економіки, що в свою чергу 
змушує суб’єктів господарювання адаптуватися і вдаватися до злиття або 
до комплексного і системного об’єднання в нові структури. Переважною метою 
існування подібних систем є максимізація прибутку, зростання рівня рентабе-
льності та інших фінансових показників шляхом захоплення нових ринків 
збуту, посилення сфер впливу в порівнянні з конкурентами тощо. У результаті 
проходження даного вектору в глобальній системі спостерігається тривала, 
прогресуюча системна криза, причиною якої вважається існування істотного 
дисбалансу між розвитком інноваційних енергозберігаючих та оптимізованих 

www.ukrstat.gov.ua.


технологій, що дозволяють раціонально використовувати ресурси, і виробництвом 
споживчих товарів, що мають швидке моральне старіння завдяки розвитку
маркетингових механізмів.

В умовах наростаючої конкуренції, що посилюється у всіх сегментах 
господарювання, значної актуальності набуває застосування нових підходів до 
організації та ведення діяльності підприємств, результатом яких є синер-
гетичний ефект, тобто властивість системи, що має на увазі збільшення 
ефективності діяльності в результаті поєднання, з’єднання, інтеграції, злиття 
окремих частин в єдину систему завдяки емерджентності (виникнення нових 
якостей) отриманої системи [3]. 

Вперше застосування цього підходу було зроблено бельгійським фізиком 
І. Пригожиним, який очолював так звану Брюсельську школу на рубежі 60–70-х 
років ХХ ст. Його теоретичні здобутки впродовж останньої чверті століття 
набули всесвітнього визнання и започаткували новий науковий підхід 
у багатьох сферах пізнання [5; 6]. Термін «синергія» ввів Г. Хакен [2] в 1969 р. 
для дослідження внутрішніх взаємодій елементів багатоскладових систем 
макроекономічного рівня. Подальший розвиток дослідження економічної 
синергії представлено в працях І. Ансоффа, М. Портера, Е. Кемпбелла, В. Б. Занга,
В. Андерсона, Є. І. Ходаківського, І. Г. Грабара, В. І. Мелькіна, які розглядали 
суть поняття, впровадження, визначення, оцінку синергетичного ефекту 
і багато іншого. Сьогодні запропоновані окремі методи визначення впливу 
явища на діяльність підприємства, але системного походу в загальній системі 
управління немає.

Узгоджуючись з цілями ведення господарської комерційної діяльності, 
синергетичний ефект оцінюється певним зростанням чистого прибутку, 
рентабельністю та її динамікою. При цьому враховується рівень конкуренто-
спроможності підприємства на ринку – зовнішньому середовищі. Тому, 
як стверджує Т. Г. Морозова, доцільно провести рівність між синергією 
всередині компанії та її конкурентоспроможністю в зовнішньому середовищі 
[4].Проте, дані показники не повинні залишатися ключовими серед параметрів 
оцінки досягнення сталого розвитку суспільної економічної системи, так як за 
кількісними вимірювачами матеріального достатку складно комплексно оцінити
наслідки вжитих управлінських рішень і дій.

Іншим напрямком в оцінці ефекту синергії є рівень соціального достатку 
людей, рівень їх керованості, як наслідок прихильності до керівництва. На рівні 
підприємства це виражається в підтримці позитивного морально-психологічного 
клімату, ступені узгодженості колективу, характері конфліктів і методах
їх подолання, тобто в управлінській синергії [1]. Масштабуючи, можна 
отримати показник рівня розвитку галузі, національної економіки і глобальної 
економічної системи, де людський фактор посилюється в позитивну сторону 
методами синергетичного, опосередкованого стимулювання, що дозволило 
б підвищити науково-дослідну активність населення, інтелектуальний потенціал
суспільства, професійну кваліфікацію і морально-етичний рівень персоналу. 



В наслідок зміненого попиту стимулювати виробників до екологічно 
нешкідливого виробництва, природоохоронної діяльності та вимушеного 
освоєння дорогих енергоефективних технологій

Таким чином, на сьогоднішній момент в економіці переважає тенденція 
злиття в крупні об’єднання підприємств з метою володіння великими 
фінансовими можливостями для обмеженого кола осіб, шляхом надмірного 
виробництва з метою задоволення форсованного попиту на споживчі товари, 
які не мають істотного інноваційного вкладу в розвиток суспільства. 
Наприклад, виникнення поняття «fast fashion», яке відображає швидку зміну 
тенденції в попиті на товари, послуги, інформацію, не обумовлені об’єктивною 
зміною потреб людини або умов зовнішнього середовища.

Як напрямок в подоланні і переформатуванні підходів до ведення 
господарської діяльності, поступово впроваджують синергетичний підхід 
з метою максимізації комплексної корисності господарювання суспільства 
в довгостроковій перспективі.Для ефективного досягнення цілей сталого 
розвитку суспільства слід розуміти, що синергетичний ефект є лише 
інструментом впливу на певний процес, метод організації взаємодії складових 
елементів керованої системи, який може носити як позитивний так і негативний 
характер в залежності від встановлених параметрів оцінки результату.
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ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ 
СТАНДАРТИ

Затвердження стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського 
союзу, було з метою забезпечення входження України у політичний, економічний 
та правовий європейський простір та здобуття членства у Європейському 
Союзі.

Створена стратегія реформування економіки визначає основні напрямки 
взаємодії України з ЄС. У процесі розвитку ця стратегія придбала достатній 
рівень своєї політичної інтеграції, об’єднання права, економічної співпраці, 
культурного розвитку та соціальної забезпеченості.

Для національних інтересів країни необхідно, щоб Україна мала вплив, 
як європейська держава та була повноправним членом ЄС. Маючи сусідів 
з Європейського Союзу, таких як Польща та Угорщина, Україна буде межувати 
з ЄС, що добре вплине на створення нової геополітичної ситуації. Таким чином 
виникла необхідність створення чітких визначених стратегій до інтеграції 
України у європейський політичний простір. На цей час інтеграція України до 
світового економічного простору є головним завданням з’єднання державності 
та її економіки, але щоб досягти бажаного результату і цей процес приніс свої 
плоди, треба пам’ятати про деякі проблеми інтеграції [1, с. 229–231]:

по-перше, Україна ще не до кінця визначилась з напрямками механізму 
перебудови економіки, її особливості повинні рахуватись з особливостями 
розвитку європейської системи та також реальні можливості України до 
напрямів інтеграції;

по-друге, питання безпеки економічних зовнішніх відносин та безпеки 
економіки;

по-третє, протиріччя стосовно регіонального характеру, вирішення яких 
можливо шляхом довгострокових перемовин та активним підключенням 
до процесів інтеграції та визначенням головних та важливих пріоритетів 
й узгодженням зі світовим європейським простором;

по-четверте, необхідні активні дії у спілкуванні з міжнародними фін-
установами та інститутами для гарантування входження України до світового 
простору та оновлення її економіки на європейському рівні. Доки наша країна 
ще не може визначитись у своїх чітких орієнтирах світового розвитку 
її внутрішньої економіки та у пошуках стратегій до майбутнього місця 
у світовому господарстві, доти буде стояти негативна реакція української 
спільноти.



Наразі Україна може бути потенційним членом міжнародного економічного 
угрупування, але в неї є де які особливості, наприклад [2, с. 21–24]:

- відсутність державного досвіду;
- неопрацьованість деяких політико-правових інструментів;
- не добре розвинені ринкові відносини;
- погіршення економічного стану;
- соціальна витримка населення, яка погіршується. 
Нажаль досвід України не дуже працює на інтеграцію, що відбувається 

у світовій економіці, тому що протягом довгого часу залишалась на відстані від 
головних процесів економіки світу. Маючи великий потенціал у географічному 
положенні та великому запасі ресурсів, та з урахуванням умов, які створює 
світова економіка, наша країна повинна знайти кращій свій шлях переходу 
економіки на європейські стандарти. 

Набір стратегій та перспективних шляхів передбачає створення взаємо-
відносин України з країнами Європи, СНД, Північної Америки, Чорноморья.

Зі своїм унікальним розташуванням Україна може виконувати роль однієї 
з важливих ланок «Захід-Схід». Більш активний напрямок України на нинішній 
час, спрямований на захід, тому що виникає можливість отримання укладень та 
обмін досвіду, технологій, досвіду управління. Саме країни сходу могли 
б поглинути весь асортимент експортної продукції машинобудування. Україна 
має великий запас для реалізації промислових, енергетичних та інших задумів 
[3, с. 5–9 ].

Україна для входження у світовий простір повинна засвоїти правила 
вільної торгівлі та скерувати свою увагу на відкритість економіки.

Головним документом, що визначує засади економічної інтеграції 
України до ЄС та засади розвитку торгівлі, є Угода про партнерство 
та співпрацю.

Розвиток економічної інтеграції України, залежить від розширення прав 
і свободи людини, у першу чергу у політичній, економічній, культурній та 
інших сферах суспільства та відкритості ринків України з ЄС.

Не дивлячись на усі переваги, які надає Схід, наша країна все одно має 
тримати орієнтир на європейські інтеграції. Ці дії вже розпочаті, але їх треба 
майстерно контролювати. Потрібно не гаяти час, інакше Україна 
продовжуватиме відставати від європейського напрямку. Держава повинна 
застосовувати активну роль, та добре розроблені стратегії, щоб досягти вдалої 
інтеграції. Для цього потрібна злагоджена співпраця усієї нашої системи 
та влади. 

Сприятливими умовами інтеграції економіки України можуть бути 
створення банків, компаній й об’єктів інтелектуальної власності. Отже маємо 
зробити висновки, щоб ми не намагалися зробити, все залежить тільки від того, 
які Україна створить умови для будування власної економіки, та застосує 
кроки, які наблизять країну до рівня світової економіки, шляхом реформування 
старої системи.

Від того, як Україна впорається з інтеграцією національної економіки 
у глобальну систему господарювання і буде залежати майбутнє, яке зобов’язує 
державу до важких обов’язків. А від того як вона впорається з ними, буде 
залежати весь трансформаційний процес. 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В останній період формування економіки України стали відчутними такі 

явища як нестабільність та неплатоспроможність підприємств. Банкрутство 
є досить поширеним явищем для багатьох країн, економіка яких знаходиться на 
стадії формування. На даний момент ця тенденція зберігається не лише для 
окремих підприємств, а й для галузей в цілому.

Так як загалом підприємства в нашій країні діють в межах правового 
поля, то було б логічно дати визначення банкрутству саме з точки зору букви 
закону. Згідно з ч. 2 ст. 209 Господарського кодексу України банкрутством 
вважається нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задо-
вольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування 
визначеної судом ліквідаційної процедури [1].

Причина банкрутства підприємства можна взагалі поділити на дві великі 
групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори не залежать від самого 
підприємства і тому є об’єктивними до нього. Внутрішні ж фактори цілком 
і повністю є наслідками організації роботи на підприємстві, обраних форм 
та методів здійснення діяльності.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю суб’єкта 
продовжувати свою підприємницьку діяльність внаслідок її економічної нерен-
табельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки боргів 
перед кредиторами і зобов’язань перед бюджетом, що коли їхні вимоги будуть 
пред’явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта – активів 
у ліквідній формі – не вистачить для їх задоволення [3, с.51-56]. 



Порядок оголошення банкрутства та його складові доступно та повно 
описує Онискьо С. М.:

1. Процедури встановлення факту неплатоспроможності боржника 
й безспірності вимог кредитора, якщо саме він ініціював порушення справи; 

2. Виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів; 
3. Санації (якщо така можлива) чи укладання мирової угоди; 
4. Визнання боржника банкрутом; 
5. Процедури задоволення вимог кредиторів за рахунок ліквідації 

майнових активів боржника [2, с. 185–187].
Також варто зазначити, що саме банкрутство настає не за один день. 

Шлях до нього цілком очевидний і його можна передбачити. Зазвичай 
характерними рисами є погіршення показників, при чому як зовнішньої так 
і внутрішньої діяльності підприємства. Нажаль серед науковців не існує чітко 
визначених сигналів, що могли б попередити керівництво про можливу загрозу, 
але зазвичай ці сигнали можна поділити на дві групи: перша група 
є показниками типу зменшення попиту на продукцію, що призводить до 
зменшення прибутку. Друга група характеризується критичними показниками, 
що свідчать про повну неплатоспроможність підприємства і його майже 
негайного банкрутства. Для більш детального аналізу сигналів банкрутства 
можна звернутись до Покропивного С. Ф. [4, с. 68–71].

Також існують декілька станів банкрутства. Якщо звертатись 
до Салиги С. Я., то їх можна поділити на 4 групи.

1. Реальне банкрутство – повна неспроможність підприємства відновити 
в наступному періоді свою фінансову стабільність і платоспроможність через 
реальні втрати капіталу. Таке підприємство юридично оголошується 
банкрутом.

2. Технічне банкрутство – банкрутство, що спричинене суттєвим 
простроченням дебіторської заборгованості та перевищенням цієї заборгованості 
над кредиторською, а сума активів істотно перевищує фінансові зобов’язання. 
При ефективному антикризовому управлінні підприємство, як правило, 
не оголошується банкрутом юридично.

3. Навмисне банкрутство – навмисне створення або збільшення керівником 
або власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення економічного 
збитку в особистих інтересах або інтересах інших осіб, заздалегідь некомпетентне 
фінансове керівництво. Виявлені факти переслідуються карним законодавством.

4. Фіктивне банкрутство – заздалегідь неправдиве оголошення 
підприємством про свою неплатоспроможність з метою введення в оману 
кредиторів для отримання від них відстрочки виконання своїх зобов’язань або 
знижки на суми кредиторської заборгованості. Виявлені факти переслідуються 
карним законодавством [5, с. 60–65] . 

Статистичні данні, що стосуються розгляду справ про банкрутство 
то динаміка їх подання показана у таблиці 1.

,



Таблиця 1

Проаналізувавши ці дані, можна прослідкувати певну тенденцію та дійти 
таких висновків:

1. Бачимо чіткий ріст заяв щодо збудження справ про банкрутство 
(34425 справ у 2015 році і 11949 у 2012). Але кількість фактично збуджених 
справ у ці роки зменшувалась (10376 у 2012 році і 3324 у 2015). Це можна 
пояснити змінами у законодавстві, що стосуються закону України про 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом», через що є обов’язковим збудження справи при критичному об’ємі 
заборгованості.

2. Сам час протягом якого протікає банкрутство зазвичай дуже розтягнений. 
Цей процес може протікати роками, через що затримується виплата коштів 
кредиторам; а об’єм коштів, що отримуються після закінчення справи про 
банкрутство, у зв’язку з інфляцією і іншими факторами, може бути значно 
знецінений.

3. Справи по банкрутству набагато частіше закінчуються ліквідацією ніж 
впровадження санаційних заходів. Це можна пов’язати з великою розбіжністю 
у часі для виконання цих двох наслідків. Для кредитора важливо як швидше 
повернути свої кошти, що і призводить до вибору шляху ліквідації.

Отже, значна кількість невирішених проблем, що стосуються процесу 
банкрутства в Україні є однією з головних причин її низького рейтингу в світі 
щодо місць ведення бізнесу і призводить до непривабливості наших підприємств
для інвестицій. Також наявність проблем в регулюванні справ 

з банкрутства викликають низку негативних соціально-економічних 
наслідків, що впливають на рівень життя населення країни в цілому. Сама 
система відшкодування вимог кредиторам є недосконалою, що ще більше 
відводить погляд інвесторів з наших підприємств. Основними кроками для 
покращення ситуації з цього питання є: удосконалення законодавчої бази, 
розширення державного впливу і контролю, створення гнучкої системи 
страхування ризиків на випадок банкрутства.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ: ГОЛОВНІ ПІДХОДИ ДО 
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ

Однією із ознак нашого часу є швидкість та глибина соціально-
економічних, технологічних, організаційних змін та трансформацій. У цих 
умовах однією із умов збереження конкурентоздатності організації виступає 
ефективність керівництва, оскільки високопрофесійний, фаховий менеджмент 
є одним із ключових чинників, умов успішності будь-якої організації. 
Ефективність менеджменту – складна та багатогранна категорія, від успішності 
якої в значній мірі залежить результат роботи будь-якої організації. 

Питання оцінювання та підвищення ефективності менеджменту, 
визначення критеріїв успішності, розробка методик оцінювання якості 
та вдосконалення роботи керівника є надзвичайно актуальними в сучасних 
умовах, адже саме вони виступають одними із найважливіших факторів 
економічного та інноваційного розвитку підприємства [1, c. 287].

Однією із проблем, із якою стикаються дослідники – необхідність 
встановлення чітких критеріїв, які відповідають змісту управлінської діяльності 
та її результатам і здобуткам. На сьогоднішній момент існує декілька підходів 
до визначення поняття ефективності менеджменту та ключових факторів, 
що впливають на успішність управління. 

При цьому поняття «ефективність» розуміється як диференційована 
та багаторівнева характеристика, яка зберігає свою відносність стосовно 
проголошених цілей і виступає як співвідношення між кінцевим результатом, 
або продуктом діяльності та ресурсами, що було витрачено на його створення. 
Так, П. Друкер та Д. Нортон розглядають ефективність як максимально вигідне 
співвідношення між затратами та економічними результатами. Така трактовка 
характерна для класичної, традиційної моделі оцінки ефективності роботи 
підприємства, яка ґрунтується на базі аналізу вартості капіталу підприємства та 
фінансово-економічних показників його діяльності. П. Друкер, в роботі 
«Практика менеджменту» сформулював ключові, за його переконанням, 
критерії оцінки ефективності керівництва, в число яких входять: якісна 
професійна підготовка, результативність роботи працівників, задоволення 



попиту користувачів, соціальна відповідальність, настрій у колективі, інновації 
[2, с. 27]. Американські дослідники Т. Пітерс та Р. Вотермен в монографії 
«В пошуках ефективного керівництва: досвід кращих компаній» виділяють 
низку ознак, які, на їх думку, значно підвищують ефективність роботи 
керівництва підприємства: орієнтація на інтереси споживача товарів або 
послуг; рівень продуктивності роботи співробітників організації; пріоритет дій, 
а не роздумів; опора на самостійність та інноваційну ініціативу співробітників; 
єдність цілей роботи колективу; скромність штату керівництва; свобода дій 
та лояльність керівництва в поєднанні із жорсткістю по відношенню 
до принципово важливих для діяльності організації положень. Декілька інший
підхід запропоновано в роботах Д. Скотт Сінка, який для визначення 
ефективності менеджменту запропонував такі фактори як: дієвість, 
економічність, продуктивність, якість та прибутковість [2, с. 27–28].

А. К. Семенов та В. І. Набоков, оцінюючи ефективність роботи керівного 
складу організації, роблять наголос на соціальній відповідальності. За думкою 
згаданих авторів, оцінка ефективності роботи менеджера складається 
із наступних етапів: оцінка особистого внеску керівника в діяльність 
організації, оцінка ефективності використання його робочого часу, результатів 
роботи та змісту праці. При цьому значну роль автори приділяють висвітленню 
особистих якостей керівника по психофізіологічним, діловим, професійно-
організаторським параметрам, а також – наявності організаційної культури 
[2, c. 30]. Комплексний підхід до оцінки ефективності праці менеджера 
запропоновано А. Г. Лизанець. Ключові складові, які, на переконання автора, 
впливають на роботу керівника і є головними показниками його успішності, 
об’єднано у три великі групи: 

– організаційна ефективність, яка включає такі фактори як: якість 
виконання управлінських функцій, використання можливостей операційної 
системи (кількість та якість укладених договорів, пошук нових клієнтів 
та налагодження зв’язків з ними); оптимальність системи управління; 
керованість підприємства; коефіцієнт використання робочого часу; питома вага 
апарату управління у загальній чисельності персоналу, у фонді оплати праці, 
у собівартості продукції; коефіцієнт якості виконання управлінських функцій; 
діапазон управління, оперативність, якість та своєчасність виконання 
управлінських рішень;

–соціальна ефективність включає показники плинності кадрів, їх закріплення, 
якості праці, стан виробничої дисципліни, морально-психологічний клімат 
в колективі;

–економічна ефективність, яка визначається,виходячи із показників 
обсягів реалізації продукції, прибутку, рентабельності діяльності,економічності 
апарату управління [2, c. 291]. Доповнюючи результати досліджень попередніх 
авторів, Н. В. Осадча та В. В. Близнюк наголошують на необхідності наявності 
у менеджера високого управлінського потенціалу, оцінити який можна завдяки 
аналізу наявності сформованих якісних характеристик та показників відповідності
особи посадовим вимогам та посадовим обов’язкам [3, с. 289]. За думкою 
Т. В. Барабана, до базових характеристик оцінки дієвості апарату управління 
необхідно включити оперативність роботи, надійність і оптимальність системи 
менеджменту [4, с. 3]. 



Згідно із теорією О. М. Ястремської, зміст оцінки діяльності керівника 
включає декілька параметрів, серед яких: оцінка особистісних результатів 
діяльності менеджера; оцінка управлінських якостей менеджера; оцінка 
результатів функціонального підрозділу, яким керує менеджер [1, c. 290]. 
О. В. Кострикін базує свою методику оцінки роботи керівника, спираючись, 
в першу чергу, на аналіз особистісних характеристик, об’єднаних у блоки: 
емоційно-вольових, моральних, ділових, управлінських, комунікативних, 
інтелектуальних якостей [5, с. 9].

Таким чином, відсутність чітких критеріїв поняття ефективності 
менеджменту та множинність підходів до визначення ключових факторів, 
що впливають на ефективність управління, виступають значною перешкодою 
на шляху створення комплексної методики оцінки ефективності роботи 
керівника. 
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Успішна підприємницька діяльність компанії залежить не лише від 
технічного оснащення організації, наявності сучасних технологій, чітко 
поставленої системи контролю якості продукції, а й від кваліфікації 
співробітників підприємства, ефективного управління персоналом. Саме тому 
мотивація стає дедалі важливішою проблемою, на розв’язання якої 
потребуються великі зусилля керівників, психологів, соціологів. Також слід 
зауважити, що на сьогоднішній день будь яке ресторанне підприємство 
не відповідає на всі 100% тим вимогам, які потребує саме цей бізнес. Таким 
чином, необхідність розробки дієвої системи мотивації персоналу 
в ресторанному господарстві є актуальною проблемою, вирішення якої буде 
сприяти підвищенню якісних результатів роботи і забезпеченню конкурентних 
переваг підприємства на ринку продукції та послуг.

Мотивація – це, насамперед, прагнення певної людини до конкретної дії, 
в якій вона відчуває потребу, але не здатна приступити до неї і здійснити 
самостійно. Поряд з тим, мотивація праці являє собою сукупність внутрішніх 
і зовнішніх рушійних сил, котрі спонукають людину до трудової діяльності 
та надають цій діяльності спрямованість, яка орієнтована на досягнення 
визначених цілей, уособлює в собі прагнення працівника задовольнити свої 
потреби, підвищити своє соціально-економічне становище.

Проблема мотивації персоналу вже давно хвилює вчених та практиків. 
Ефективне використання виробничих ресурсів підприємства у всіх своїх 
аспектах тісно пов’язане з мотивацією, оцінкою і стимулюванням його 
персоналу, що визначає актуальність теми дослідження.

У сучасних ресторанах України персонал можна охарактеризувати 
як невмотивований. По-перше, співробітники компанії зациклені на своїх 
посадових обов’язках і не проявляють бажання розширювати рамки своїх 
повноважень. По-друге, у них повністю відсутня ініціатива. Всі спроби 
керівництва «розворушити» персонал наштовхуються на мовчазний опір. При 
стрімкому зростанні компанії на ринку динаміка всередині неї відсутня. 
Лідерський запал є тільки у засновників і вищого керівництва [1].

Питання мотивації «зав’язане» на питаннях організаційної культури, 
стилю управління, підбору персоналу, навчання та атестації кадрів. Для 
безпосередніх працівників ресторану – офіціантів, барменів, – на відміну від 
технічних працівників, сам оклад заробітної плати не можна розглядати 



як мотиваційний фактор [4]. Вони зацікавлені не тільки в отриманні чистого
окладу, а й бонусів та премій. Тому існує задача мотивувати персонал 
до активних продажів, результатом яких є прибуток ресторану, бару чи кафе.

Особиста премія – винагороди, що заохочують високі індивідуальні 
заслуги працівника в справі вирішення стратегічних і тактичних завдань 
підприємства (досягнення більш високих індивідуальних результатів, внесок 
у збільшення обсягів реалізованої продукції і т.п.) У табл. 1 показана система 
заохочень працівників 70% усіх ресторанів України, підстави щодо заохочення 
та розміри заохочення [6].

Таблиця 1. Система заохочень працівників ресторану
Підстави для заохочення Розмір заохочення

Пропозиції щодо поліпшення роботи 
ресторану

Премія у розмірі 25% від заробітної плати

Кращий результат роботи Премія у розмірі 30% від заробітної плати
Активну участь у життєдіяльності 

підприємства
Премія у розмірі 15% від заробітної плати

Необхідно відзначити, що система мотивації, яка діє в більшості ресторанів, 
малоефективна. Про це свідчить ще не сформований злагоджений механізм 
мотивації ефективної праці та непрофесійність персоналу. Необхідна розробка 
нових стимулюючих заходів саме для ресторанного бізнесу. Система мотивації 
персоналу включає не лише економічні стимули, а й нематеріальні, такі 
як можливість подальшого професійного розвитку, особисте визнання, 
збагачення особистих знань та навичок, що надає певний рівень самостійності у 
вирішенні виробничих завдань та впевненість у майбутньому [3]. Саме завдяки 
нематеріальним стимулам формуються професійні навички та досвід. А саме 
досвід та навички є ознакою професіоналізму.

Директори ресторанів зараз переважно виростають з офіціантів, 
менеджерів залів, навіть барменів; вони маломобільні і не мають достатніх 
можливостей для свого подальшого професійного розвитку. Зазвичай, на 
сходинку вище директора вже знаходиться власник, зайняти місце якого просто 
неможливо. Як правило, директори міняють свої місця роботи вкрай неохоче. 
Виходячи з цього директор, що знає на практиці всю структуру, обов’язки та 
об’єм роботи всіх своїх працівників, може запровадити дуже ефективну 
систему мотивації на своєму підприємстві і своїм прикладом показувати, 
що професійна та продуктивна праця призводить до кар’єрного зростання, 
а до якого саме, залежить тільки від самого працюючого.

В умовах сучасного ринку праці роботодавцеві слід серйозно подбати про 
утримання співробітників на підприємстві.

У сучасній Україні становище на ринку праці, особливо у великих містах, 
поступово змінюється на користь працівника. Однак далеко не всі українські 
підприємства приділяють увагу утриманню своїх працівників, вважаючи, 
що завжди знайдуть заміну тому хто звільнився. Саме тому плинність 
персоналу 



в таких підприємствах досягає величин 30–40% в рік і більше. Однак, вслід 
за розвитком економіки змінюється і людський менталітет, хоч і значно 
повільніше. Люди починають розуміти, що не тільки заклади підбирають собі 
співробітників, а й людина на ринку праці може обирати собі заклад [2]. Отже, 
стан ринку праці в Україні поступово просуває на перший план мету системи 
мотивації підприємства: залучення співробітників необхідної кваліфікації та їх 
утримання.

Підвищення самостійності працівників у виконанні виробничих функцій 
повинно поєднуватися із відповідальністю за виконувану роботу. Активна 
участь у прийнятті управлінських рішень повинна поєднуватися з результатами 
праці [4]. Звідси головний стратегічний курс на високий рівень освіти, 
кваліфікації й етики працівників, надання широкому колу співробітників умов 
для розширення знань, безперервного підвищення професійної майстерності, 
самовираження, використання пакетів багатогранних програм мотивації 
і розвитку організаційної структури.

У світовій економіці під час формування моделей мотиваційних механізмів 
велика увага надається визначенню рівня оплати праці. Оплата праці – основна 
система мотивації – формується залежно від стажу роботи, кваліфікації й віку, 
інших факторів. В Україні рівень оплати праці в декілька разів нижчий не тільки 
від розвинутих держав світу, але й тих, що переходять до ринкової економіки [6].

Тому мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без задоволення 
матеріальних потреб, орієнтації на матеріальний інтерес працівників. Підвищення 
значення трудових і статусних мотивів не означає абсолютного зниження ролі 
матеріальних мотивів і стимулів.

Вони, як і раніше, залишаються важливим каталізатором, здатним істотно 
підвищити трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей 
організації.

Соціологічні дослідження в колективах підприємств ресторанного 
господарства показали, що серед мотивів діяльності матеріальне заохочення 
складає значну питому вагу (73,8 %). Найвагомішими мотивами є пільгове 
харчування на підприємстві – 82 %, премії – 58 %, можливість отримання 
кредиту на придбання житла – 55 % [6].

Із показників нематеріальної мотивації пріоритетними для персоналу 
є медичне страхування – 83 %, можливість кар’єрного зростання – 55 %, 
можливість оздоровлення за рахунок підприємства – 42 % [6].

Система мотивації працівників є потужним фактором розвитку трудової 
активності, невід’ємною основою діяльності будь-якого підприємства 
ресторанного бізнесу. Щоб застосовувати цей засіб максимально ефективно 
необхідно мати чітке уявлення про механізм поведінки людей та формування 
мотивів до продуктивної праці. Саме тому необхідно вивчати інтереси людей 
та їх потреби, розробити чітку та зрозумілу для працівників систему 
стимулювання, використовувати нематеріальні стимули, намагатись створити 
команду людей, а не групу розрізнених індивідів, які не здатні прийняти певне 
рішення.



Отже, варто виділити такі основні шляхи підвищення мотивації 
працівників на підприємствах ресторанного бізнесу:

- застосування як матеріальних, так і нематеріальних стимулів;
- формування чіткого графіка кар’єрного просування працівників 

з обумовленням всіх умов;
- встановлення заробітної плати на рівні, який забезпечить достойний 

рівень життя працівника;
- усунення номенклатурної системи управління;
- забезпечення постійного спілкування працівника з керівником;
- людина повинна відчувати свою значимість, потрібність, незамінність 

на підприємстві;
- регулювання робочого часу та заохочення працівників у підвищенні 

рівня професійної майстерності на базі надання їм вільного часу.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У сучасних умовах ринкового господарювання ефективність менеджменту 

та його організаційної культури управління прямо впливають на ефективну діяльність 
підприємств. На жаль, реальний стан українського менеджменту залишається 
недосконалим. Про це свідчить низький рівень продуктивності та якості праці 
на більшості вітчизняних підприємств і їх низька конкурентоспроможність.
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Проаналізувавши діяльність українських підприємств, можна виділити такі 
основні проблеми українського менеджменту:

1. Відсутність довгострокового планування управління. Переважна більшість 
українських компаній не здійснює довгострокового планування своєї діяльності. 
Більше того, як показують дослідження, 83% підприємств навіть не ставлять перед 
собою такого завдання [4].

Однією з проблем довгострокового планування як діяльності, так і управління 
є мала ймовірність точного прогнозу характеру зовнішнього середовища 
в майбутньому. Водночас у найуспішніших в Україні компаніях докладають певних 
зусиль для розвитку методів прогнозування і планування, намагаються скласти 
еволюційну схему розвитку методів менеджменту. Такими прикладами успішного 
менеджменту виділяються компанії Миронівський хлібопродукт, Fozzy Group, Roshen, 
Тернопільский молокозавод (ТМ «Молокія»), виноробня «Колоніст», концерн 
«Галнафтогаз» (мережа АЗС «ОККО»), торгівельна мережа Arber тощо [2].

2. Особливості управління компаніями в Україні. Наші менеджери зверхньо 
дивляться на робітників, умови їхньої праці та можливості кар’єри, тобто на ті 
фактори, що здебільшого і просувають бізнес [5]. За роки ведення бізнесу проблеми 
якості і відповідальності управлінського корпусу України так і не було вирішено.

Багато керівників впевнені, що тільки вони знають, як чинити правильно, і якщо 
чужа точка зору не узгоджується з їх власною, вона апріорі неправильна. Багато 
українських бізнесменів думають буквально так: «мій бізнес – це я». Такі бізнесмени 
не думають про людей, які розвивають їхній бізнес. Для них характерна позиція: якщо 
в компанії трапляються невдачі – винні співробітники, але якщо настає успіх, то він 
став можливий завдяки особистим зусиллям керівника. Це свідчить про невміння 
ділити успіх зі своїми співробітниками [6].

3. Наступна значна проблема українського бізнесу і топ-менеджменту –
це зосередженість на цифрах, що називається «нічого особистого». Через зацикленість 
на цифрах і цифрових показниках менеджмент підприємств постійно стикається 
з проблемою у відносинах, через що часто виникають конфлікти. Перекласти людські 
стосунки на цифри – це утопія. Так дійсно може бути простіше, але ні в якому разі не 
ефективніше.

Через невміння співробітничати і шукати шляхи для конструктивної взаємодії 
виникає дуже багато проблем. Ми можемо спостерігати, як у цілих галузях бізнесу 
виникають складності через те, що люди знищують один одного і не вміють 
співпрацювати. Особливо, якщо галузь висококонкурентна. І хоча поняття конкуренції 
саме по собі жорстке і передбачає виграш за рахунок програшу іншого, 
але ж у конкуренції також можливий варіант «виграю я – виграє інший». Саме тому 
український менеджмент повинен бути спрямований на вдосконалення співпраці 
з різними підприємствами галузі, а не лише на посилення конкуренції.

4. Однією з проблем українських менеджерів є те, що ніхто з них або майже 
ніхто насправді не думає про споживачів. Усі говорять про клієнтоорієнтованість, але 
буквально одиничним компаніям вдається вибудовувати і підтримувати зазначену 
клієнтоорієнтованість. В українському бізнесі такого явища вкрай мало, напевно, 
тому, що наша країна ще не доросла до максимальної орієнтації на клієнта. У нас 



основне завдання на даному етапі розвитку – вижити за будь-яку ціну. Разом з тим, 
є сенс пам’ятати, що вижити можна тільки завдяки клієнтам, оскільки в кінцевому 
рахунку бізнес існує для клієнтів, а не для керівництва. Основою бізнесу повинна 
стати орієнтація на споживача, а не збагачення компанії. Якщо дотримуватись цього 
правила, то й збагачення стане саме собою зрозумілим і досяжним [3].

5. Ще однією негативною рисою українських менеджерів є небажання 
що-небудь міняти, схильність зберігати стабільність, прагнення охороняти свій status 
quo, свою позицію, посаду та напрацювання, пишатися минулими заслугами 
та досягненнями і продовжувати робити все, як раніше, зберігати непорушність 
процесів у компанії, які одного разу призвели до успіху. Такий підхід буквально 
означає самогубство.

Безумовно, пишатися минулими досягненнями або минулими стратегіями 
можна, але вони не завжди працюють. За своєю значимістю і масштабами це одна 
з найголовніших проблем вітчизняного менеджменту. Вона свідчить про потребу 
зберегти усталене, напрацьоване і спиратися у своєму розвитку на успіхи, які були 
досягнуті колись давно [7].

Керівник підприємства повинен заохочувати якісні зміни в менеджменті, 
визначати нові стратегії управління. Крім того, зміни почнуться тільки тоді, коли 
керівник зрозуміє: разом з організацією треба змінюватися самому. Більше того, йому 
необхідно очолити процес змін в організації, почавши в себе.

Така ситуація в менеджменті може бути пояснена різними факторами: 
як культурою самих менеджерів, так і ситуацією в країні. Наприклад, висока частка 
безробіття сприяє тому, що керівники особливо не турбуються про свій персонал, 
будучи впевненим в тому, що знайдуть на нове місце сотні інших, це також сприяє 
зниженню організаційної культури на підприємствах, неповагу до людей і в цілому.

Виходячи з таких проблем, виникає гостра необхідність у зміні ситуації. Серед 
тенденцій світового менеджменту чільне місце займає тенденція перетворення 
професіонала-менеджера на ключову фігуру високоефективного управління. Для 
опису такої тенденції існує термін «менеджерська революція» [1]. Загальновизнано, 
що в центрі даної моделі має бути людина як особистість і головна продуктивна сила 
суспільства. Основу стратегічного менеджменту має складати механізм управління 
соціальним об’єктом «за метою і результатами», що включає цілепокладання, цілезо-
рієнтовану мотивацію активної роботи працівників, зворотний зв’язок за результатами 
діяльності.

Щодо змістовного наповнення самого стратегічного менеджменту, то він 
покликаний сформувати високоефективний механізм управління будь-яким 
соціальним об’єктом різного масштабу і профілю діяльності.

Українським підприємствам необхідна «менеджерська революція», 
яка можлива в Україні лише за умови розуміння владою її необхідності 
та підготовки менеджерів представниками бізнес-освіти та консалтингу до таких 
перетворень.



Першочергового значення набуває розвиток широкої мережі інститутів 
управління з метою узгодження приватних економічних стратегій та економічної 
стратегії держави. Економічним суб’єктам треба створити легальні можливості 
відкрито впливати на розробку державної стратегії формування ефективної структури 
власності та менеджменту в економіці України.

Необхідно проводити заходи з гуманізації праці, соціалізації, демократизації 
управління, створення раціональної системи трудових відносин, налагодження 
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, забезпечення гласності 
в управлінні.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ ЯК ОСОБЛИВА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні в умовах гострої конкуренції, організаціям, щоб приймати 

важливі рішення та отримувати максимальні доходи, потрібні спеціалісти, які 
здатні нестандартно думати і вміють вправно користуватися своїми знаннями 
для вирішення поставлених задач. Також треба чітко знати, яким багажем знань 
володіє організація. Щоб подолати конкуренцію, організація має бути готовою 
до постійного інноваційного процесу, який ґрунтується на використанні 
та створенні знань.

У підприємства повинна бути певна стратегія, система управління 
знаннями. Її ціллю є виявлення і обернення на користь фірми всієї наявної 
інформації, досвіду та кваліфікації співробітників для того, щоб щоб підвищити 
якість обслуговування клієнтів і скоротити час реакції на мінливі ринкові умови 
[1].

Саме поняття «управління знаннями» з’явилося в середині 90-х рр. 
у великих організаціях, де були значні проблеми з обробкою інформації. Тому 
і з’явилися спеціальні підрозділи, в яких співробітники займалися структу-
руванням, створенням, формуванням і розробкою нових знань.

На сьогодняшній день є безліч визначень цього поняття. Наприклад, 
відповідно до В. Р. Буковіца та Р. Л. Уільямса «менеджмент управління 
знаннями є процесом, за допомогою якого організація накопичує багатство, 
опираючись на свої інтелектуальні чи засновані на знаннях організаційні 
активи» [2].

Можна сказати, що це такий набір процесів, який розроблений в компанії 
для створення, збору і поширення знань організації. Бланк Б. Л., Крес Ю., 
Ландрі Р., Амара Н., Петер M. та багато інших вчених розробляли сучасні 
підходи щодо удосконалення менеджменту знань, щоб забезпечити 
інноваційний розвиток.

Щоб отримувати максимальні прибутки, підприємства мають володіти 
знаннями про те, як зробити будь-що настільки результативним, щоб до такого 
рівня не могли дійти інші компанії.

Застосування знань для забезпечення конкурентоспроможності стало все 
більш і більш важливим в організаційних стратегіях. Зростає інтерес 
до інтелектуальних ресурсів підприємства, творчого потенціалу, управлінських 
новацій, а також до створення більш ефективних систем управління 
інтелектуальним капіталом в сучасних умовах розвитку інформаційних 
технологій [3].



Розробка і нагромаджування знань проходить за допомогою різно-
манітних інструментів навчання. Метод спроб і помилок та ретельна оцінка 
запланованих дій допомагають розробляти нові бізнес – процеси. Це називають 
організаційним навчанням. Очевидно, що довше будуть функціонувати 
ті організації, які можуть стрімко реагувати на зміни довкілля. Однією з переваг 
є те, що знання можна зберігати в операційній пам’яті, щоб потім навчати 
і нових працівників. 

Ще одним важливим етапом є обробка знань, накопичених робітниками 
організації. Знання, що не використовується і не зростає, у кінцевому рахунку 
застаріває і стає марним. Знання ж, що поширюється й обмінюється, навпаки, 
генерує нове знання. Тому в системах управління знаннями, знання -
це фундаментальний ресурс, що базується на практичному досвіді фахівців 
і на даних, використовуваних на конкретному підприємстві [1].

Варто зауважити, що будь-які технології, зокрема інформаційні, 
полегшують управління знаннями, а от успіх від цього управління залежить 
тільки від людей.

Організації та компанії завжди знаходяться під тиском конкуренції, 
впливом нових технологій. Тому, саме менеджмент знань допомагає компанії 
стимулювати інновації, сприяти розвитку співпраці, заохочувати і викори-
стовувати можливості навчання, збільшити продуктивність та ін. Такі компанії 
мають більше переваг на ринку, ніж фірми, які використовують звичайний збір 
інформації.
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МОТИВАЦІЯ СПОЖИВАЧА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ 
ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА

На сьогодні будь-яка приватна організація не може досягти економічного 
успіху, якщо вона не враховує запити споживачів, через що проводить безліч 
маркетингових дослідженнь, які присвячені поведінці споживачів. З розвитком 
ринкової економіки збільшується конкуренція компаній між собою за покупців 
товарів або послуг, тому вивчення мотивації споживчої поведінки 
є актуальним. Для цього компаніям необхідно вибудовувати комунікацію 
зі споживачем таким чином, щоб на основі його потреб, було можливим 
привернути увагу до своєї торгової марки, продати товар і отримати з нього 
прибуток.

У даний час ситуація на ринку товарів і послуг складається таким чином, 
що споживач, якому щось необхідно, покупає не сам товар заради товару, 
а заради того, яку вигоду він може отримати. Купуючи товар, він задовольняє 
свої потреби. Саме тому фірмам-виробникам варто знати, які мотиви впливають 
на покупця того або іншого товару, для того щоб правильно розробити 
стратегію, ґрунтуючись на даних мотивах поведінки споживача.

У процесі маркетингової діяльності необхідно з’ясувати, як споживач 
усвідомлює, який товар йому необхідний, що його мотивує на придбання саме 
цього товару, і чому саме він задовольняє його потреби найкращим чином. 
Пропонований продукт повинен бути перш за все корисний споживачеві, 
і тільки вже потім подобається самому виробнику [1].

Розуміння особливостей мотивації поведінки споживача є складним 
процесом, так як вона непостійна і може змінюватися під впливом різних 
факторів. Виробники всіх видів товарів і послуг в боротьбі за увагу споживача 
розробляють і впроваджують нові технології, методики і підходи, з’являються 
нові конкуренти, які пропонують більш досконалі товари і привертають на свій 
бік покупців. У цих умовах недостатньо переконати «свого» покупця купити 
товар, необхідно спонукати його робити це знову і знову. Розуміння цих 
моментів приходить в процесі вивчення мотивації споживчої поведінки. 

Мотивація споживачів – це сукупність процесів, які спонукають, 
направляють і підтримують поведінку споживача. Мотиваційну поведінку 
можна класифікувати за трьома видами, відповідно до кількості людей, які 
беруть спільно вмотивоване рішення: мотивація індивідуальної особистості; 
мотивація поведінки невеликої групи і мотивація групи з необмеженим числом 



індивідів. Мотивація споживача є одним з ефективних способів, що сприяють 
розвитку компанії і просуванню її товарів на ринок [2].

Мотивація споживачів підпорядковується наступним цілям: покупки 
пробні, перші і повторні, лояльність, утримання покупця, зниження ціни 
на товар і збільшення обсягу покупки, подальше збільшення обсягу 
споживання, збільшення частоти покупок, як наслідок – пробне придбання 
нових версій продукту та збільшення розміру споживчого кошика.

Мотивація поведінки споживачів починається зі стимулу, який обро-
бляється індивідуумом. Стимул може мати походження зовнішнє або внутрішнє: 
виникнути в результаті прослуховування, перегляду або в результаті фізіологічних 
причин, якими можуть служити голод або дискомфорт. Якщо при стимулі 
реальний стан індивідуума розходиться з його бажаним станом, виникає 
потреба, яку споживач прагнути задовольнити – зараз або пізніше, так чи 
інакше [4]. 

Цілеспрямована поведінка споживача може служити мотивом під час 
покупки. Наприклад, найчастіше одяг купується для того, щоб сховатися від 
холоду або для задоволення потреби в комфорті і безпеки. Але, крім того, 
споживач може мотивувати своє бажання купити одяг, щоб підтвердити свій 
громадський статус (коштовна шуба, брендовий костюм), задовольнити 
потребу у володінні красивою стильною річчю, або підтвердити свою 
приналежність до певної формальної або неформальної групи. В останньому 
випадку грає роль і потреба в приєднанні, тобто підтвердження членства 
в соціальній групі, коли потреба в моделюванні впливає на вибір споживача. 
Потреба в моделюванні відображає схильність людей засновувати свою 
поведінку на прикладі поведінки інших. У будь-якому з перерахованих вище 
випадків право вибору залишається за покупцем, тобто він сам приймає 
рішення про купівлю того чи іншого товару, користуючись отриманою 
інформацією, прагнучи отримати нову і аналізуючи ту, що він має в результаті, 
але на його майбутній вибір так чи інакше впливає його оточення, та, загалом, 
соціум.

Таким чином, мотивація споживчої поведінки являє собою сукупність 
мотивів, якими керується споживач, приймаючи рішення про вибір того чи 
іншого товару. Впливати на мотивацію споживчої поведінки необхідно для 
того, щоб підштовхувати споживача придбати товар конкретної торгової 
марки [3]. 

Вивчення мотивації споживачів є одним з важливих питань для будь-якої 
компанії-виробника і продавця. Вони повинні з’ясовувати і звертатися до 
конкретних мотивів споживачів, споживчу поведінку якого дуже часто описує 
один з безлічі мотивів. Необхідно з’ясувати, які мотиви можуть впливати на 
покупку даної категорії продукту конкретним цільовим ринком, вміти 
розробити стратегію на основі повного спектру мотивів поведінки споживачів 
і прагнути до зменшення конфліктів між мотивами.
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

У 1969 р., 29 жовтня о 9 вечора, між першими вузлами мережі інтернет, 
що знаходяться один від одного на відстані в 640 кілометрів – в Каліфор-
нійському університеті Лос-Анджелеса і в Стенфордському дослід-ницькому 
інституті – провели перший сеанс зв’язку. Оператор Чарлі Клайн намагався 
виконати віддалене підключення до комп’ютера, що знаходиться в Стенфорді. 
Успішну передачу кожного введеного символу його колега Білл Дювалль 
підтверджував по телефону. Спочатку вдалося відправити всього три символи 
«LOG», після чого мережа перестала працювати. Символи «LOG» повинні були 
бути словом LOGON (команда входу в систему). У робочий стан систему 
повернули вже о пів на одинадцяту вечора і наступна спроба виявилася 
успішною. Цю дату і прийнято вважати днем появи мережі Інтернет і з цього 
часу світ дуже сильно змінився. Поява і розвиток Інтернету тісно пов’язане 
з досягненнями багатьох суміжних областей. Це і розвиток мережевих 
технологій, і вдосконалення операційних систем, і розвиток мов програмування, 
і багатьох інших. Одним з найбільш важливих подій в історії Інтернету, з точки 
зору розвитку бізнесу, і, зокрема, електронної комерції, стало створення так 
званої «всесвітньої павутини» – середовища World Wide Web, в основу якої 
лягла технологія гіпертексту. У законодавстві США (2001 г.) дано таке 
визначення: «Інтернет» означає сукупність необмеженого числа комп’ютерів 
і різних телекомунікаційних складових, включаючи обладнання та управляє 
програмне забезпечення, які, будучи з’єднаними, складають всесвітню мережу, 
яка, в свою чергу, використовує протоколи TCP / IP (або будь-які попередні або 
наступні їх версії) для передачі інформації будь-яким чином за допомогою 
кабелів / проводів або радіо »[1]. Сьогодні інтернет –це кіберпростір, місце для 
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«зустрічей» мільйонів людей, місце розваг, здійснення покупок, робоче місце, 
місце пошуку будь-якого роду інформації і такого поняття як «відстань» 
тут не існує.

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць 
зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали 
основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії –
Інтернет – маркетингу. Завдяки інтернету продавець витративши менше часу на 
спілкування з покупцем може донести до нього набагато більший обсяг 
інформації про продукт, ніж при особистій бесіді, набагато швидше реагувати 
на зміну попиту, економити на оренді приміщення, заробітній платі персоналу, 
збирати дані про поведінку покупців і основних конкурентів . Завдяки мережі 
Інтернет компанія, покупець і постачальник знаходяться в постійному 
спілкуванні і можуть обмінюватися інформацією в лічені хвилини, навіть 
перебуваючи в різних країнах. [4]

Винахід нових способів передачі інформації, зокрема Інтернету, 
розширює проблематику наукових досліджень в сфері масових комунікацій. 
Вчені відзначають відсутність загальної фундаментальної теорії комунікації, 
пояснюючи це надзвичайним різноманіттям засобів масової комунікації. 
Заслуговує на увагу думка сучасного дослідника Г. Бакулєва: «Теорія масової 
комунікації – це насправді теорії масової комунікації, кожна з яких більш-менш 
пов’язана з конкретним засобом масової комунікації, аудиторією, часом, 
умовами і теоретиком» [2, стор 8].

Комп’ютерні технології лише визначають умови мережевих технологій 
і електронної комерції, але не більше того. Ця складова мережевої економіки 
в рівній мірі доступна всім учасникам ринку і тому може враховуватися, що 
називається, «за інших рівних». Інакше все з чисто новими формами 
просування товарів в мережі Інтернет. Тут діють зовсім інші закони ринкового 
ведення і інші механізми маркетингових комунікацій. Проблема полягає в тому, 
що маркетингові особливості мережевих інтернет-комунікацій до сих пір не 
отримали належного відображення не тільки в методології маркетингу, 
але і в теорії маркетингу. Сьогодні інституційна сторона мережевих 
маркетингових комунікацій в Інтернеті продовжує перебувати поза увагою 
традиційних соціально-економічних інститутів. Розвиток йде паралельно, 
майже не торкаючись і не перетинаючись. Тут домінують свої інституційні 
процеси, що відображають становлення нових економічних відносин в нових 
(віртуальних) умовах економічної діяльності. [3, с. 77].

Таким чином, назріває необхідність у розгляді та створенні абсолютно 
нових інструментів аналізу, заснованих на розумінні законів нової дійсності. 
І тут ми стикаємося з проблемою нереально швидкого розвитку в цій сфері. 
Те, що було ефективно вчора вже сьогодні може бути замінено новим 
інструментом, а післязавтра знову зміниться першим. Нові форми інтернет-
комунікацій виникають на основі попиту буквально з нічого, швидко стають 
успішними і також швидко забуваються. У результаті універсальної формули 
успішного спілкування в мережі інтернет немає, тому кожен користувач 
знаходить для себе більш зручну форму спілкування і розвиває її, доповнюючи 



і поглиблюючи. Однак деякі загальні закономірності і класифікації все ж виділити 
можна. Також можна відзначити що розглянувши всі ці класифікації і форми 
спілкування, виділивши для себе найбільш вдалу і запровадивши щось своє 
унікальне в ці форми спілкування можна дуже швидко вийти в лідери в своїй 
сфері, але цю позицію дуже важко утримати, тому розслаблятися не можна ні на 
день.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У HR-МЕНЕДЖМЕНТІ
Розвиток інформаційного суспільства створює нові форми організації 

виробничого процесу. У багатьох сферах, зокрема, в ІТ-технологіях широкого 
розповсюдження набула дистанційна робота з використанням тимчасових 
співробітників (freelanser). Створення програмного забезпечення (ПЗ) в значній 
мірі є творчим процесом, який складно підлягає регламентації і чіткому 
визначенню часових контурів виконання проекту. У той же час на сучасному 
рівні конкуренції в сфері розробки ПЗ дуже важливо витримувати договірні 
терміни закінчення робіт, щоб створити сприятливий діловий імідж фірми 
і отримувати постійні вигідні замовлення. В цьому сенсі велике значення має 
кадрова політика, зокрема, дотримання раціонального співвідношення між 
кількістю штатних співробітників фірми для, яких потрібно створювати 
відповідні умови праці, та фрилансерів, які приймають участь у роботі тільки за 
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певних обставин. В той же час залучення додаткового персоналу має певні 
складності та додаткові витрати, що пов’язані з насиченням ринку праці, 
наявністю рекрутингових агентств, створенням відповідної інфраструктури для 
продуктивної роботи та ін.Управління виробничими процесами здійснюється 
шляхом реалізації послідовності рішень. За відсутності досить повної 
інформації про стан об’єкта управління виникає невизначеність у прийнятті 
рішень. Причини цього можуть бути різними: неможливість отримання 
інформації до моменту прийняття рішення; занадто високі витрати на отримання 
інформації; неможливість усунення невизначеності через об’єктивний характер. 
У даному випадку сам процес створення ПП унеможливлює точний термін 
виконання.

З метою зменшення несприятливих наслідків у кожному конкретному 
випадку необхідно врахувати ступінь ризику та існуючу інформацію. У цьому 
випадку людина, що приймає рішення вступає в ігрові відносини з деякою 
абстрактною особою, яку умовно можна назвати «природа». Іншими словами, 
людина, яка приймає рішення, повинна вміти знаходити управлінське рішення, 
коли природа не обирає свідомо своїх оптимальних рішень.

Байдужість природи до гри (виграшу) і можливість отримання особою, 
що приймає рішення, додаткової інформації про її стан, відрізняють гру 
з природою від звичайної матричної гри, в якій беруть участь два свідомих 
гравця. 

Статистичні ігри є основною моделлю теорії прийняття рішень в умовах 
часткової невизначеності. При розробці великих проектів у сфері ІТ-технологій 
HR-менеджмент може дотримуватися однієї з трьох можливих стратегій: 

1V - виконувати роботу без залучення додаткового персоналу, тобто 
не вживати ніяких додаткових заходів;

2V - заздалегідь залучити додатковий персонал;

3V - терміново в критичний моментзалучити додатковий персонал.
Нехай витрати на розробку ПЗ без залучення додаткового персоналу 

складають А0гр., при вчасному замовленні додаткового персоналу маємо 
додаткові затрати А1 гр., а при терміновому замовленні – nA1 гр. З попередньої 
статистики виконання великих проектів вважатимемо, що ймовірність вчасного 
виконання дорівнює N0%, залучення додаткового персоналу збільшить 
ймовірністьвчасного виконання до N%, Розглянемо випадкову величину витрат 
на розробку без залучення додаткового персоналу (табл.1), при вчасному 
замовленні додаткового персоналу (табл.2) і при терміновому замовленні 
(табл.3).

Таблиця 1. Витрати на розробку ПЗ без залучення додаткового персоналу
Вартість А0 А0 

Ймовірність 100- N0% N0%

Таблиця 2. Витрати на розробку при вчасному замовленні
Вартість А0 А0 + А1

Ймовірність 100% - N % N %



Таблиця 3. Витрати на розробку при терміновому замовленні
Вартість А0 А0 +nА1

Ймовірність 100% - N % N %

Відповідні математичні сподівання складатимуть:

0 0 0 01( ) (1 0,01 ) 0,01M X A N A N   

0 0 12( ) (1 0,01 ) 0,01( )M X A N A A N    ,

0 0 13( ) (1 0,01 ) 0,01( )M X A N A nA N    .
Нехай прибуток від вчасного виконання замовлення складає PR гр. 

за певний термін, а якщо замовлення вчасно не виконується, фірма несе збитки 
в розмірі ZB гр. 

Розглянемо випадкову величину прибутку від вчасного виконання 
замовлення без залучення додаткового персоналу (табл. 4), при вчасному 
виконанні при замовленні додаткового персоналу (табл. 5) і при терміновому 
замовленні (табл.6).

Таблиця 4. Прибуток від вчасного виконання замовлення без залучення додаткового 
персоналу

Прибуток ZB PR
Ймовірність 100- N0% N0 %

Таблиця 5. Прибуток від виконання замовлення при вчасному замовленні додаткового 
персоналу

Прибуток ZB PR
Ймовірність 100% - N % N %

Таблиця 6. Прибуток від вчасного виконання замовлення при терміновому 
замовленнідодаткового персоналу

Прибуток ZB PR
Ймовірність 100% - N % N %

Відповідні математичні сподівання складатимуть:

0 04( ) (1 0,01 ) 0,01M X ZB N PR N     ,
5( ) (1 0, 01 ) 0, 01M X ZB N PR N     ,
6( ) (1 0, 01 ) 0, 01M X ZB N PR N     .

Таким чином, трьом варіантам дій HR-менеджментуфірми: 

1V - не вживати ніяких додаткових заходів;

2V - заздалегідь залучити додатковий персонал;

3V - терміново залучити додатковий персонал,
відповідають два варіанти виконання проекту:

1U - вчасне виконання і 2U - невчасне виконання.
Усього можливі 6 ситуацій, які описують всі комбінації з трьох стратегій 

HR-менеджментуфірмита двох варіантів виконання проекту. Ці ситуації 
та супутні їм прибутки і витрати наведено в табл. 7.



Таблиця 7. Можливі середні денні витрати фірми

№ Ситуація Витрати Прибуток Всього
Математичне 

сподівання
1 1 1V U А0 PR PR- А0 4 1M M

2 2 1V U А0 + А1 PR
PR –

(А0 + А1)
5 2M M

3 3 1V U А0 + nА1 PR
PR-( 

А0 +nА1)
6 3M M

4 1 2V U А0 -ZB
-ZB-

А0
4 1M M

5 2 2V U А0 + А1 -ZB
-ZB –

(А0 + А1)
5 2M M

6 3 2V U А0 + nА1 - ZB
-ZB-( 

А0 +nА1)
6 3M M

Вочевидь, перший варіант є найвигіднішим, а останній – найгіршим, але 
при цьому не враховуються ймовірності реальних ситуацій. Урахування 
статистичних даних можливе при обчисленні з використанням математичного 
сподівання та співвідношення між величинами А0 і А1, PR і ZB, а також значення 
коефіцієнта n. Розв’язання такої загальної задачі оптимізації в термінах теорії 
ігор не завжди можливо, тому в роботі пропонується порівнювати чисельні 
розрахунки для конкретних варіантів. Для розрахунків за даними таблиці 
7 розроблено дві підпрограми-функції Mathcad, які дозволяють обраховувати 
показники в автоматичному режимі. 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
«Інноваційний менеджмент» (порівняно нове поняття в науково-

управлінському середовищі) являє собою самостійну галузь управлінської 
науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування 
й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації. Інноваційна 
діяльність – це, насамперед, результат пошуку вигіднішої сфери задля 
вкладення капіталу.

 Більш конкретно суть інноваційного менеджменту розкривається в його 
функціях, до яких можна віднести [1]: 

- управління процесами створення нових знань; 
- управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання; 
- управління освоєнням нововведень; 
- управління соціальними та психологічними аспектами нововведень.
Головним чином, інноваційний менеджмент націлений на ефективне 

управління процесом розроблення, виробництва інновації, при цьому дуже 
важливим моментом є управління персоналом і здійснення контролю 
за інноваційним процесом.

Cучасний економічний стан України зумовлює необхідність розвитку 
інноваційної діяльності. Усе більшої уваги потребує питання розвитку 
інноваційного менеджменту, тому що в Україні інноваційна діяльність 
розвивається дуже повільними темпами. Інновації в Україні супроводжуються 
незначним рівнем розвитку, тому підприємства нашої держави не займають 
провідні позиції в економіці. В умовах ринкової економіки ефективний 
розвиток підприємств на тривалу перспективу можливий лише при врахуванні 
досягнень науково-технічного прогресу. Тому розвиток інноваційної сфери, 
через яку просуваються у виробництво інноваційні досягнення, є особливо 
актуальним, оскільки вимагає серйозної уваги та вивчення.

В Україні є певна кількість технопарків, які займаються розробкою 
інноваційних проектів, але через брак коштів і не значне їх фінансування, 
дослідження і розробки не є конкурентоспроможними з іншими проектами 
у цій галузі.

Досвід промислово розвинутих країн є взірцем того, як їх підприємства 
проводять інноваційну стратегію, збільшуючи обсяг виробництва, реалізації та 
прибутку, підвищуючи продуктивність праці, прискорюючи оборотність 
вкладеного капіталу, освоюючи і поставляючи на ринок якісно нові види 
продукції з метою підвищення норми прибутку.



Саме від інноваційного менеджера залежить правильність впровадження 
різноманітних інноваційних проектів, контроль за виконанням розробок 
та співпраця з іншими країнами в інноваційній сфері.

Інноваційний менеджмент в України не є популярним і тому фахівців 
в цій області досить мало. Оскільки в державі відсутні умови для організації 
даного процесу та отримання ними належного фінансування, більша частина 
фахівців працює за кордоном. 

Статистичні дані за 1991–2000 рр. свідчать про те, що продовжується 
тенденція відставання технічного рівня нових видів техніки і технології від її 
світового рівня, відставання в галузі впровадження новітніх технологій 
і освоєння на їх базі виробництва принципово нових видів наукоємної 
продукції, скорочення рівня реалізації досягнень науки і техніки на 
зовнішньому ринку, скорочення масштабів реалізації досягнень науки і техніки. 
У 1999 р. лише 13,5% промислових підприємств України займались 
інноваційною діяльністю. У 2000 ця частка дещо підвищилась до 14,8%, 
а в першому кварталі 2001 р. знизилась до 9% [2].

У цій таблиці наведено основні фактори, що стримують розвиток 
інноваційної діяльності підприємств.

Формування в Україні інноваційної моделі економічного зростання 
потребує сприяння держави у створенні та ефективному функціонуванні 
інноваційної інфраструктури, особливо на міжгалузевому та регіональному 
рівнях.

Стратегія розвитку в Україні інноваційної інфраструктури повинна бути 
спрямована на [3–5]: посилення ролі регіонального аспекту у створенні 
територіальних інноваційних структур; розробку та впровадження економічного 
механізму; державної фінансової підтримки інноваційної інфраструктури
на стартових стадіях її створення, залучення позабюджетних джерел 
фінансування, зокрема венчурних фондів, надання послуг на пільгових умовах 
для підприємств, що входять до складу технопарків і технополісів; 
організаційну підтримку шляхом удосконалення органів управління даними 
структурами.

У морський галузі інновації пов’язані, насамперед, зі структурною 
перебудовою та реорганізацією системи управління галуззю відповідно 
до Закону України «Про морські порти України», який набув чинності у червні 
2013 р., а також із реалізацією великих інвестиційних проектів розбудови 
інфраструктури морських портів. З прийняттям вищезазначеного Закону 
створено правові умови для модернізації системи управління морською 
галуззю, розмежування державних і господарських функцій у портах, 
виведення з-під державного регулювання діяльності з навантажувально-
розвантажувальних робіт у портах як конкурентного сектора економіки. На цій 
інноваційній організаційно-правовій основі відбуватиметься становлення 
українських портів як сучасних суб’єктів господарювання, здатних конкурувати 
з портами країн-сусідів.

Інноваційна діяльність у галузі спрямована на подолання технологічного 
і технічного відставання інфраструктури морських портів України. Сьогодні 



порти розробляють програми розвитку щодо розширення та модернізації 
портової інфраструктури, зміцнення потужностей залізничних підходів. 
У провідних морських торговельних портах (насамперед, Одеському, 
Чорноморському, Южному, Херсонському, Білгород-Дністровському, Маріупо-
льському здійснюється розбудова інноваційних інфраструктурних об’єктів. 
Зокрема, в Одесі на засадах державно-приватного партнерства споруджується
новий контейнерний термінал на Карантинному молі за рахунок штучно 
створеної території. Порт буде спроможний приймати сучасні судна-
контейнеровози.

Стратегія управління інноваціями має бути складовою загальної стратегії 
управління розвитком підприємства, а саме питання вибору та оцінки 
інноваційних стратегій має бути центральним у проблемі тривалого розвитку 
підприємства.

Активний розвиток повинен започатковуватися на інноваційних 
процесах, які охоплюють [3]: пошук, розробку і освоєння нової продукції, 
техніко-організаційний розвиток (модернізацію, технічне переозброєння, 
реконструкцію, розширення); впровадження нових методів управління; пошук 
більш ефективних методів вирішення стандартних, рутинних завдань в усіх 
сферах діяльності підприємства; трансфер передового практичного досвіду 
і таке інше.

Інновації в будь-якому секторі економіки вимагають фінансових 
вкладень. Ефективність інвестиційної програми залежатиме від якості рішень 
щодо залучення та використання фінансових ресурсів для їх реалізації.

У цілому для вирішення проблеми формування теоретичного 
та практичного менеджменту варто врахувати такі моменти [4]: 

1. Активізація теоретичних досліджень у сфері інноватики та її сучасних 
концепцій для створення можливостей прогнозування перспектив 
довгострокового техніко-економічного розвитку суспільного виробництва, 
впливу на зміни у фазах ділових циклів. 

2. Законодавчим органам при розробці стратегії розвитку інноваційних 
процесів на всіх рівнях економіки (зокрема при розробці механізму реалізації 
державної науково-технічної політики) спиратись на пошук найоптимальніших 
форм взаємовигідної співпраці регіональних організаційних структур 
управління інноваційною діяльністю підприємств, що здатні до створення 
і адаптації інновацій.

3. На державному рівні при розробці програми розвитку та підтримки 
підприємництва більше уваги приділяти формуванню вітчизняної системи 
інноваційного підприємництва як рівноправної його складової, сприяти 
формуванню відповідних організаційних структур, фінансового механізму та 
системи податкових пільг. 

4. Зосередити увагу керівників вітчизняних підприємств на доцільності 
використання світового досвіду у фінансуванні інноваційних процесів, 
особливо тих інструментів, які б дозволяли оперативно залучати додаткові 
фінансові ресурси в необхідному обсязі з максимальним ефектом за міні-
мальною вартістю і на потрібний термін.



5. Особливо відповідальна роль відводиться організаціям та закладам 
освіти в цілісній системі інноваційної діяльності для максимального викори-
стання інтелекту персоналу в усіх напрямках економічного розвитку шляхом 
формування особистості сучасного інноваційного менеджера. Інноваційний 
менеджер в сучасних умовах повинен бути перш за все організатором 
інноваційного процесу, винахідником, підприємцем, який береться за реалізацію
чужої ідеї, ініціює її практичне здійснення.

Як висновок можна сказати , що Україна володіє великим ресурсним та 
географічним потенціалом, що створює можливості для збільшення коштів 
в економіці держави від здійснення інноваційної діяльності. В нашій країні 
є високий потенціал для інноваційної діяльності та управління інноваціями за 
умови підтримки з боку держави, залучення коштів вітчизняних та зарубіжних 
інвесторів в напрямку створення сприятливих умов для інноваційного розвитку 
економіки загалом.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Ми всі живемо в XXI ст. у вік нових технологій, новітніх винаходів у вік, 

коли кожного дня відбуваються відкриття чогось нового в усіх сферах життя та 
діяльності. У зв’язку з цим не стоїть на місці і розвиток професій та навичок 
серед нинішнього суспільства. Інтернет та соціальні мережі стали місцем 
роботи та засобом заробітку для чималої частки населення нашої планети. 
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У зв’язку з тим, що цифрове оточення змінюється практично кожен раз, 
стало дуже складно планувати і реалізовувати довгострокові стратегії 
та оперативно реагувати на зміни. Крім того, технології дозволяють створювати 
комплексні системи взаємодії з користувачами і стежити за результатами 
в реальному часі. Тому для того, щоб бути на хвилі змін і вміти управляти 
ними, необхідно повністю переглянути роботу відділу менеджменту та адаптувати
його до сучасних викликів. У процесі вирішення цієї задачі чимало компаній 
впроваджують нові напрями менеджменту.

До найбільш поширених нових напрямів менеджменту в наш час можна 
віднести SMM менеджмент, Digital менеджмент та ІТ Project менеджмент, цих 
спеціальностей ще немає в університетах та більша половина, якщо не всі, 
випускники спеціальності менеджмент здобувають знання, щодо специфіки 
роботи за цими напрямами вже прийшовши на місце роботи в компанію.

Трішки детальніше про напрямки, ось наприклад SMM менеджер -
це універсальний фахівець, діяльність якого полягає в професійному управлінні 
людьми і процесами в рамках соціальної платформи бренду [1]. Зараз важко 
знайти компанію, яка не мала SMM менеджера в штаті або на фрілансі. 
На SMM менеджерів великий попит, від претендентів багато пропозицій, але, 
як у всякому зростаючому бізнесі, критерії професіоналізму не до кінця 
сформовані. Проте, основні фахівці копаній зазначають, що основні вимоги 
до кваліфікації SMM-менеджера – це найвища ступінь відповідальності, адже 
соціальні мережі, робота в яких ними ведеться – це не просто публічний 
простір, це гіперпублічний простір, де потрібно стежити за кожним своїм 
кроком. Від них треба ідеальна грамотність, знання і розуміння стилістики 
мови, якою вони користуються в роботі, але важливо і розуміння специфіки 
продукту, що просувається бренду і його цільової аудиторії в соціальних 
мережах. Ця спеціальність включає напрямки і філології і психології трішки 
соціології, а в першу чергу SMM менеджери повинні чітко знати зацікавленість 
аудиторії з якою працюють. Проте, все, що стосується професійної підготовки 
SMM менеджера, то на думку більшості учасників працюючих даного 
напрямку, 50% досвіду роботи в соціальних медіа кожен SMM менеджер 
отримує самостійно, шляхом власних проб і помилок, в іншому допомагає 
участь в конференціях по SMM, моніторинг іноземних ресурсів за запитом, 
читання книг про маркетинг, реклама, психологія споживачів, а також пабліки 
в соціальних мережах і спільноти за тематикою, але в жодному разі не навчання 
у ВНЗ.

Про Digital менеджмент можна розповісти наступне, Digital менеджмент –
це новітня наука, вимоги до якої формуються у нас на очах. Спеціалісти у цій 
сфері, як і зазначеної вище, надзвичайно затребувані в наш час, а знання 
маркетингу саме в цій діяльності допомагає вдало та влучно працювати з цим 
напрямом менеджменту. Такі напрями вирішують дві основні задачі Facility 
Management: 



1. Оптимізація процесів. Створення управлінської системи повного 
циклу, яка дозволяє враховувати всі чинники і ризики пов’язані з експлу-
атацією і об’єкта роботи компаній.

2. Скорочення витрат. Зменшення витрат на 15–20% на початковому 
етапі, і подальше впровадження цифрових технологій і інтеграція їх в єдину 
систему дозволить і далі знижувати витрати в компаніях [2].

Крім того, спостерігається значне зростання використання Digital 
технологій в усіх сферах діяльності. Перераховані фактори виводять роботу 
фасилити менеджера на новий рівень, і без цифрових технологій йому вже 
не обійтися, тому навчання цього напряму менеджменту відіграє неабияку роль 
в підготовці майбутніх професіоналів сфери менеджменту усіх сфер бізнесу 
та діяльності в цілому.

Багато компаній зараз переходять від класичної (відпрацьованої, часто 
бюрократична схеми менеджменту) до проектної (кожна задача окремо, 
делегована відповідальній особі) моделі управління. Загальний менеджмент для 
підприємця зводився до того, що є керівник і виконавець завдання. Дисципліна 
взаємодії залежала від того, як прописано в шаблоні. Шаблон ж був для всіх 
однаковим років так 20–30 тому. Тільки цей шаблон вже не актуально 
застосовувати до нових умов світового ринку. В IT project management (PM), 
про який йдеться мова- це дисципліна, що об’єднує процедури, принципи 
та політику ведення бізнесу. Вона керує проектом від розробки концепції 
до завершення проекту. Загальний (функціональний) та проектний менеджмент 
відрізняється тим, що:

функціональний стабільний. Мета: підтримати і примножити. Є відпрацьо-
ваний шаблон, він працює постійно.

проектний мінливий. Мета: результат за всяку ціну. Є, наступне поняття 
таке як - deadline.

Причиною переходу від загального менеджменту до PM частіше за інших 
стає надійність – замість відносної абстрактної перспективи до передбачуваних 
результатів. Міжнародна Асоціація Управління Проектами (IPMA) провела 
дослідження, за результатами якого новий підхід заощадить вам близько 
20-30% часу і 15-20% ресурсів. Процес керування проектом зацікавить 
активних по життю особистостей, які вміють швидко організовувати інших, 
приймати рішення, мріють реалізувати свої управлінські навички, забезпечити 
команді атмосферу для продуктивної праці, контролювати процес розробки 
нового IT продукту.

Як висновок з вище зазначеного можна навести те, що фахівці 
менеджери, що випускаються із вищих навчальних закладів зараз абсолютно 
не готові працювати з новими напрямками менеджменту, адже в вік надзвичайно
швидкого розвитку технологій та інновацій навчання за такими напрямками 
абсолютно різниться від звичної нам моделі та портрету професіонала 
менеджера будь якої сфери діяльності. 



Також надзвичайну роль зараз відіграло затвердження урядом Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. 
та затвердили план заходів щодо її реалізації. Адже основною метою документа 
є реалізація ініціатив «Цифрового порядку денного України 2020» (цифрова 
стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації та розвитку 
України у найбільш перспективних сферах та спеціальностях.

Література
1. Хто такий SMM менеджер: ознаки професіоналізму, джерела знань 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.topobzor.com/smm-
manager/.html

2. Проектний менеджмент в IT – як це? [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://worksection.com/blog/it-project-management.html

3. Цифрова адженда України – 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Кириченко О. О., 
магістрант,

Полтавська державна аграрна академія
Доліна Т. А., 
магістрант,

Полтавська державна аграрна академія
Черчатий О. І.,

кандидат з державного управління
Полтавська державна аграрна академія

Кононенко М. М.,
кандидат з державного управління

Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
НА ПРИНЦИПАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ

У процесі генезису управлінської думки останнім часом все більше уваги 
приділяється парадигмі гармонійного розвитку. При цьому дослідження має 
відбуватися у двох площинах: з одного боку як платформа для отримання нових 
знань щодо механізмів управління, а з іншого – як можливість прикладного 
застосування отриманих результатів.

Слід відмітити, що аграрний сектор економіки України як соціальна 
система у своєму розвитку спирається на дві групи механізмів управління: 
по-перше, внутрішньосистемні або ендогенні й по-друге, зовнішні по 
відношенню до системи або екзогенні. Зазвичай, коли мова йде тільки про 
біологічні, фізичні, хімічні тощо системи внутрішньосистемні механізми 
розглядаються як механізми схильні до самоуправління, саморегулювання 
й самоорганізації, а екзогенні – як форми впливу людини на системні 
процеси [1, с. 199].

http://www.topobzor.com/smm-
https://worksection.com/blog/it-project-management.html
https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf


Стосовно соціальними систем, то тут доводиться зважати на те, що 
зовнішньо- і внутрішньосистемні механізми управління є результатом людської 
взаємодії, а отже, з одного боку, вони не позбавлені суб’єктивності, а з іншого, 
повинні ґрунтуватися на певних закономірностях соціальної організації –
базовій основі прогресивної зміни, яку найчастіше ідентифікують як розвиток.

Одним із головних проблемних питань застосування механізмів 
управління розвитком складних систем, зокрема системи аграрної економіки, 
якраз і є встановлення закономірностей суб’єкт–об’єктного впливу з метою 
забезпечення запланованих якісних змін.

Аналізуючи результати досліджень видатних учених (С. Кузнеця, 
Р. Солоу, Е. Фелпса, Дж. Тобіна та інш.) щодо економічного зростання, можна 
говорити про наявність тісного зв’язку між структурою системи, поведінкою 
економічних суб’єктів, сформованою відповідними механізмами управління та 
результативністю функціонування згаданої системи. Основною структурною 
одиницею системи аграрної економіки є підприємство, яке, своєю чергою, 
постає підсистемою, що складається із множини пов’язаних між собою 
елементів (засобів і предметів праці, робочої сили, технології, інформації 
тощо). Значною мірою розвиток аграрної економіки зумовлюється чинниками 
економічного зростання підприємств: продуктивністю засобів виробництва, 
скороченням частки живої праці, збільшенням попиту тощо, що дає підстави 
вбачати зв’язок між появою нової якості (розвитком об’єкта управління) 
та кількісними змінами параметрів його елементів (ростом). Варто зауважити 
що майже до середини ХХ ст. в економічній науці не акцентувалося на 
відмінностях між поняттями «зростання» та «розвиток», оскільки економічне 
зростання до певного часу відбивало взаємозв’язок між розширенням ринку 
внаслідок збільшення чисельності населення і економією на масштабах 
виробництва, вмотивованою зростанням попиту але обумовленою появою 
якісно нових способів виробництва.

Кількісний підхід знайшов найбільш повне відображення у теорії 
економічного зростання (представники: С. Кузнець, П. Самуельсон, Дж. Кларк, 
Р. Солоу) [2].

Починаючи з другої половини ХХ ст. все очевиднішою стає проблема 
вичерпності ресурсів, нерівномірного розподілу доходів у суспільстві і все 
глибше усвідомлюється необхідність обмеження негативного впливу виро-
бництва на довкілля [3]. У зв’язку з цим роль сучасних аграрних систем суттєво 
трансформується: вони покликані не стільки забезпечувати необмежене 
зростання обсягів виробництва продовольства, скільки створювати можливості 
для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів її перероблення 
у необхідній кількості та відповідної якості, підвищення економічної 
доступності продовольства із збереженням стану природних ресурсів, які 
використовуються для цих цілей.

Тобто, в управлінні розвитком підприємств аграрної сфери соціальна та 
екологічна складові набувають такої ж значущості як і економічна. 
Т. Ковальчук справедливо зауважує, що методологічною особливістю управління
в сучасних економічних системах є врахування органічної єдності економічної 
та соціальної компонент господарської одиниці, яка постійно взаємодіє 
з довкіллям [4, с. 179].



Слід зауважити, що сучасні концепції управління визнають наявність 
розвитку економічних систем лише у випадку поліпшення якості життя 
населення, а це вказує на формування новітньої управлінської парадигми, яку 
все частіше називають парадигмою «управління гармонійним розвитком» [5; 6]. 
Концептуальні положення нової парадигми управління не відкидають наукові 
здобутки попередників, а поглиблюють сукупність знань щодо певних процесів 
і явищ, зокрема це стосується виведеного у 60-х роках минулого століття 
Е. Фелпсом і Р. Солоу «золотого правила зростання».

Умова, що оптимальне економічне зростання спостерігається за такого рівня 
накопичення капіталу, який забезпечує капіталоозброєння з максимальним рівнем 
споживання, яка й була названа «золотим правилом зростання», не лише 
демонструє кількісний зв’язок між накопиченнями, інвестиціями та споживанням, 
а й показує, що найприйнятнішим є такий рівень економічного зростання, при 
якому спостерігається максимальне споживання.

З огляду на чинну методологію відкритих, складних, невпорядкованих 
систем, які, перш за все, відрізняються динамічністю, зростання і розвиток 
систем аграрної економіки слід розглядати як взаємозалежні та взаємопов’язані 
процеси її еволюції, які можуть не співпадати у часі. «Накопичення кількісних 
змін згодом забезпечує перехід системи до нової якості (тривалий період 
первісного накопичення капіталу в землеробстві в кінцевому підсумку сприяв 
не лише індустріалізації сільськогосподарського виробництва, але й заміні 
феодальних відносин капіталістичними); якісно новий стан продуктивних сил 
і виробничих відносин приводить до суттєвого зростання масштабів 
виробництва (якісно нові засоби виробництва дали можливість отримати 
суттєво більші обсяги сільськогосподарської продукції з фіксованої площі 
земель, придатних для аграрного виробництва) …» [7, с. 56].

Таким чином, спрямовуючи інструментарій управління на розвиток 
підприємств аграрного сектору економіки, ми маємо забезпечити зміну 
кількісних його параметрів у заданому співвідношенні, що сприятиме появі 
нової якості. З точки зору методології важливо уточнити, що механізми 
управління повинні сприяти підтримці гомеостазу у системі аграрної економіки 
або стаціонарності, тобто мають підтримувати постійні зміни параметрів 
системи, які, у той же час, повинні відбуватися у певних пропорціях (найбільш 
оптимальних, «золотих»), пошук яких не припиняється ні всередині системи, 
ні поза її межами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВА 
РОЗВИТКУ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Сьогодні школа менеджменту базується на принципах взаємозв’язку 
соціального управління, що можуть виникатина мікро- та макрорівні. 
На сучасному етапі відбувається адаптація вітчизняної теорії й практики 
управління до становлення механізму змішаної економіки України, а також 
інтеграції із закордонним менеджментом. Для проведення такоїпереорганізації 
системи управління потрібні не просто виконавці, а добровільні й свідомі 
лідери. Найважливішим напрямком розвитку в Україні, що дозволяє різко 
підвищити продуктивність праці, є інноваційні процеси. Вонибазуються на 
сучасній науково-технічній політиці відновлення виробництва. Головна сфера 
дій менеджменту в інноваційних процесах – компанія, що розвивається 
інноваційним шляхом [4].

Перша головна проблема українського менеджменту – якість кадрів 
управління. Друга – корупція, що присутня в економіці України. Третя – велика 
численність керівників в державі. У власника компанії або генерального 
директора не завжди є чіткі цілі й плани розвитку компанії. Стратегія має 
тенденцію постійно змінюватися, що викреслює можливість загального 
планування. Через це важко досягти високих результатів, яких вимагає власник. 
Частіше менеджер має високий ступінь відповідальності, але не має певних 



повноважень, залежить від рішень посібника з поточних питань оперативного 
управління. Також причиною може стати відсутність взаєморозуміння серед 
управлінської команди.

Для позитивного розвитку необхідний стратегічний підхід, тобто 
планування менеджменту на довгострокову перспективу. Для інноваційного 
підприємства важливо підтримувати створення фондів, розробка програми 
допомоги для оснащення певних центрів сучасними засобами комунікацій 
тощо.

Чинником, що суттєво вплине на розвиток управління стане відмова від 
застарілих звичок та оновлення техніки та певних методів управління [2]. 
Оновлення практики менеджменту має створюватися завдяки новим підходам, 
через які керівник маючи за мету оновлення методів управління повинен:

- пошук та розробка нових концепцій управління;
- суттєвий розвиток системі бізнес-освіти;
- планування управління на довгостроковий період;
- розробка системи моніторингу стану управління;
- певні визначені права і обов’язки;
- використання технічних засобів [1].
Підвищення ефективності діяльності практики менеджменту, виділяє 

наступні напрямки дії головних внутрішніх та зовнішніх чинників підвищення 
ефективності:

1. Технологія, а саме технологічні нововведення;
2. Устаткування, що займає найбільшу частину в системі підвищення 

ефективності діяльності;
3. Вироби, тобто продукти праці, їх якість, вигляд ззовні;
4. Працівники, працівники-керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. 

Вони всі є джерело і основним чинником зростання ефективності діяльності;
5. Системи організації, тобто єдністьколективу, раціоналізація делегування

відповідальності;
6. Методи роботи, необхідний систематичний аналіз стану робочих місць, 

їх атестацію, підвищення рівня кваліфікації кадрів, використання досвіду;
7. Форма управління, що показує певний рівень етичності взаємовідносин, 

впливає майже на всі напрямки діяльності підприємства;
8. Державна економічна й соціальна політика істотно впливає на ефек-

тивність суспільного виробництва. Основними її елементами є: а) практична 
діяльність владних структур; б)різноманітні види законодавства (законотворча 
діяльність); в) фінансові інструменти(заходи, стимули); г) економічні правила 
та нормативи (регулювання доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, 
ліцензування окремих видів діяльності);д)ринкова, виробнича й соціальна 
інфраструктури; е) макроекономічні структурні зміни; є)програми приватизації 
державних підприємств (організацій); ж) комерціалізація організаційних структур 



невиробничої сфери. Структурні зміни в суспільстві також впливають 
на показники ефективності на різних рівнях господарювання;

9. Інфраструктура, тобто певний вплив на результативність діяльності 
організацій справляє відповідний розвиток виробничої інфраструктури [3].

Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може 
забезпечити достатні темпи поліпшення управління організацією.

Розвиток практики менеджменту призводить до відповідної зміни 
у розвитку теорії менеджменту. Розвиток теорії в свою чергу впливає 
на практику менеджменту. Таким чином, для раціонального управління 
необхідно раціональне бачення і розуміння, як теорії, так і практики 
менеджменту. У свою чергу на сучасний розвиток менеджменту в Україні 
впливає перехід від традиційного менеджменту до сучасного. Сучасний 
менеджмент в значній мірі відрізняється від традиційного менеджменту. Так, 
традиційний менеджмент виходить з уявлення процесу управління у вигляді 
виконання менеджменту ряду функцій, що включають планування, організацію, 
координацію, активізацію та контроль. 

Українська модель сучасного менеджменту знаходиться на етапі 
формування. Для більшості компаній розвиток такого бачення сучасного 
менеджменту є зіставлення з різних зарубіжних методів на базі збережених 
старих адміністративно – бюрократичних систем. Сучасні методи управління 
культурою організації, що відпрацьовуються в комерційних фірмах, постійно 
знаходять своє застосування в некомерційних організаціях. Тому розвиток 
сучасного менеджменту в Україні носить собою безперервний пошук все більш 
нових способів зробити свою компанію більш конкурентоспроможною 
на світовому ринку управління.
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АСИМЕТРІЇ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ 
СЬОГОДЕННЯ

Сучасні умови розвитку економіки характеризуються посиленням 
процесів глобалізації, зростанням нестабільності ринків, невідповідністю між 
цілями та отриманими результатами, а також новими вимогами до управління 
у банківському секторі. Тому виникає необхідність у вдосконаленні теоретико-
практичних засад банківського менеджменту, орієнтованих на формування 
адаптивних систем, які, насамперед, дають можливість уникнути асиметрій 
управління і здатні забезпечити стійкість банківської системи до постійних змін 
зовнішніх і внутрішніх факторів середовища.

Теоретичні аспекти менеджменту вказують на те, що він як наука 
пройшов довгий і поступовий шлях розвитку, а світові практичні акценти 
свідчать, що основні його положення дають змогу ефективно провадити 
діяльність економічних суб’єктів шляхом удосконалення механізмів управління. 
Вітчизняна практика, на жаль, не може засвідчити ефективність менеджменту 
в жодній галузі, регіоні, області чи країні. При цьому результати такого 
управління вказують на те, що основні поставлені цілі і завдання, визначені 
тактика і стратегія не дають бажаного результату. Зокрема, з одного боку, на 
рівні країни політики стверджують, що Україна на шляху до кращого 
майбутнього, рівень життя українців покращується, заробітні плати 
збільшуються, пенсії зростають, допомоги збільшуються, надаються субвенції 
і субсидії, спрямовуються фінансові ресурси на покращення інфраструктури,
а з іншого боку, в результаті отримуємо знецінення національної грошової 
одиниці, відсутність якісного дорожнього покриття, значне підняття оплати 
на комунальні послуги, ріст споживчого кошика, неефективність медичної 
чи освітньої реформ, недоступність оздоровчо-лікувальних процедур тощо. 

Відтак, кожен із реформаторів теоретично стверджує про патріотизм, про 
відданість країні, а практично своїми діями спонукає до зубожіння населення. 
Зважаючи на такі отримані результати держава вважає себе досить ефективним 
менеджером, хоча в країні до цих пір триває неоголошена війна з Росією. 

На законодавчому рівні держава закріпила певні права та обов’язки для 
кожної із структур у тому чи іншому секторі, де зазначено, що певні організації 
є незалежними (законодавча, виконавча і судова влада, серед яких НБУ, 
антикорупційні органи, тощо) і держава не повинна мати жодного впливу, 



проте на практиці знову простежуються асиметрії. Так як держава вбачає у всіх 
своїх діях ефективність менеджменту, то і банківський сектор не став винятком, 
оскільки вона прагне монополізувати і цей сектор. 

Після націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк» (2016 р.) частка держави 
у банківському секторі наблизилася до 60%, що забезпечило більш стабільну 
роботу банківської системи, але у власності держави стала велика частка 
банківського ринку для ефективного управління. А за останні 10 років частка 
держави у банківському капіталі зросла на понад 50 %. Тому стверджувати про 
здорову конкуренцію на банківському ринку, де держава займає монопольне 
становище, поки що складно. Враховуючи, що державні банки можуть 
використовувати свої фінансові кошти для фінансування державних організацій 
чи проектів, що впроваджуються державою, вони можуть виступати 
капіталізатором росту ефективності державного менеджменту. Проте практика 
свідчить, що таке фінансування призводить до збільшення податкового 
навантаження на платників, які фактично оплачують до капіталізацію таких 
банків. 

Позитивним чинником є те, що державні банки із 100% капіталом 
держави відшкодовують всі кошти вкладникам та кредиторам при виведенні 
банку з ринку. Проте така ситуація вказує на нерівність між банками, так як 
держані банки мають преференції у порівнянні із приватними. Довгострокова 
частка держави у банківському секторі чи її нарощення призведе до ще 
більшого податкового тягаря платників. Монополістичне становище держави 
на ринку банківських послуг може бути ефективним менеджментом тільки 
у короткостроковому період, що унеможливить надмірні фінансові 
надходження від платників податків і призведе до здорової конкуренції 
на банківському ринку. 

Банківський менеджмент має свої специфічні риси, серед яких:
− особливість ціле;
− деякі кількісні показники (клієнтура, обсяг депозитів, кредитних 

вкладень, інвестицій, обсяг операцій і послуг тощо); 
− деякі якісні показники (показники доходів і витрат, швидкість обороту 

коштів, трудомісткість операцій, ступінь задоволення запитів клієнтів з обсягу, 
структури, якості послуг, що надаються, можливості банку із забезпечення 
конфіденційності переговорів, інформаційна безпека тощо);

− соціальні характеристики персоналу (зокрема професійна підготовка, 
ставлення до праці, вирішення соціальних проблем); 

− регулювання діяльності з боку держави; так, Національний банк 
встановлює для комерційних банків економічні нормативи капіталу, ліквідності 
та ризиків; 

− різноманітні сфери управління: грошовий обіг і кредитні відносини 
на макро- і мікрорівнях, наявність істотних ризиків під час здійснення 
банківських операцій [1, с. 68–69].

Для реалізації в повному обсязі заданих цілей ключова роль належить 
менеджерам, які в умовах сьогодення повинні усунути асиметрії банківського 
менеджменту. Їх діяльність повинна бути спрямована на саморозвиток, 
оскільки вони повинні мати всебічні знання у галузях економіки, психології, 
соціології, інноватики, володіти сучасними інформаційними технологіями, 



технікою ділового спілкування, завдяки чому вміти чітко визначати стратегічні 
цілі організації і консолідувати дії персоналу для їх досягнення [2, с. 281]. 
Результатом реалізації поставлених цілей в першу чергу повинна бути довіра 
населення до стабільності банківської системи. Навіть зважаючи на те, що 
держава гарантує виплати вкладів клієнтам у повному обсязі у державних 
банках, не змусило вкладників після націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк» 
забирати понад 2 млрд. грн. на добу, що вказує на недовіру до банківського 
ринку і неефективність банківського менеджменту. Як наслідок невдалого 
управління за останні роки значно зменшилася кількість банків, зменшився 
обсяг депозитних ресурсів, знецінилися і самі депозити через девальвацію 
гривні.

Зважаючи на вище сказане варто запропонувати заходи щодо 
виправлення асиметрій банківського менеджменту, зокрема: підвищити довіру 
населення до банківського сектору і до національної валюти, повернути 
тінізовані кошти у банківську сферу, зменшити податкове навантаження, 
підвищити стабільність економіки загалом.

Відтак, головним завданням на сьогодні є відновлення стабільної 
економічної ситуації у країні і успішність виконання цього завдання залежить 
від розвитку банківської системи України та кожного банку зокрема. Тому 
кожен банк як окремий елемент другого рівня вітчизняної банківської системи 
повинен бути надійним, конкурентоспроможним і мати можливість підтримки 
подальшого розвитку своєї діяльності. Але як фактор ризику, що існує для 
банків, – погіршення якості їх кредитних портфелів і, як наслідок, високі збитки 
в результаті формування резервів [3, с. 235]. Зважаючи на те, що у теперішніх 
складних умовах банки здійснюють свою діяльність в рамках жорстокої 
конкуренції і невпинної боротьби за клієнта необхідно орієнтуватись на 
досягнення максимального позитивного результату через стабілізацію гривні 
і підвищення довіри населення. Проте на найближчу перспективу і на значно 
дальше майбутнє основним детермінантом має бути цілісність і незалежність 
самого НБУ, як головного банку першого рівня, на якому сконцентрована 
значна частка успіху реформ фінансового сектору. Він, як незалежна інституція, 
повинен посилити позиції банківського ринку, здійснити роздержавлення значної 
частки банківського сектору, провести реформи, лібералізувати валютний 
ринок, знизити інфляцію, повернути довіру населення до банківського ринку, 
сприяти вільній міжбанківській конкуренції, укріпити національну грошову 
одиницю.

Література
1. Васюренко О. В. Банківський менеджмент [Текст] : Посібник / 

О. В. Васюренко – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 320 с. 
2. Ашурбєкова А. А. Розвиток депозитного менеджменту в системі 

банківського менеджменту / А. А. Ашурбєкова // Бізнес-Інформ . – 2012. –
№ 12(419). – С. 280–284.

3. Болгар Т. М. Вплив наслідків «очищення» банківської системи України 
на її діяльність / Т. М. Болгар // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2017. – Вип. 1(49). Т.1. –
С. 231–236. 



Кропівіна Н. Д.,
магістрант,

Донецький державний університет управління,
Вовк С. М.,

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту

 виробничої та невиробничої сфери,
Донецький державний університет управління

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
У наш час вихід економіки України з кризового становища, сприяння 

сталому економічному зростанню та підвищенню його якісної складової 
за рахунок інноваційного чинника значною мірою залежать від співпраці 
приватного підприємництва та держави, від впровадження механізмів співпраці 
національних і приватних інтересів для створення стимулів до інноваційної 
активності вітчизняних підприємців. 

Вплив державно-приватного партнерства на соціальну сферу дає нові 
можливості для розвитку соціально розвинутої економічної системи, 
де взаємопов’язані і відповідним чином упорядковані економічні інтереси 
держави та бізнесу утворюють певну єдність, економічну структуру 
суспільства, яка має загальну мету – економічний розвиток та добробут 
держави одночасно. Урахування соціальних складових у розвитку такого виду 
співробітництва, як державно-приватне партнерство, визначає надзвичайну 
важливість і актуальність у процесі соціалізації сучасної ринкової економіки. 
Об’єднуючи старання держави та бізнесу, підвищуючи ефективність 
інвестиційних вкладень у соціальну сферу, державно-приватне партнерство 
потребує розуміння його нової ролі як вагомої складової соціалізації економіки.

Сьогодні існує багато важливих досліджень різних економістів, які 
активно досліджують деякі значні аспекти, що стосуються проблем підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників і національної економіки 
у цілому, впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки, 
визначення ролі держави в цьому процесі. Вагомою причиною розвитку 
процесу соціалізації економіки стала важливість та потрібність врахування 
соціальних чинників у економічному розвитку у відповідь на існування 
проблем у суспільстві. Державно-приватне партнерство, у свою чергу, 
у багатьох державах світу асоціюється із потребою оновлення соціальної 
інфраструктури, вдосконалення соціальних послуг та розвитку суспільства 
загалом, шляхом консолідації зусиль держави та бізнесу, що створило 
передумови для осмислення його нового значення та ролі у соціальній сфері. 
Але місце та значення цього виду співробітництва, як складової соціалізації 
економіки, так й не знайшло свого осмислення, тому потребує подальших 
досліджень. Такий вид співробітництва, як державно-приватне партнерство 
та його розвиток у соціальній сфері може стати важливою складовою 
прискорення процесу соціалізації економіки, адже низка функцій та рис 
поглиблює його соціальну роль у сучасному світі.



Державно-приватне партнерство (далі ДПП) На – це організоване 
на довгостроковому договорі співробітництво між організацією публічного 
сектору (наприклад, органом місцевого самоврядування чи центральним 
органом виконавчої влади) та приватною компанією чи підприємцем щодо 
надання державних послуг та покращення інфраструктури [1]. Увага 
зосереджується на наданні якісних послуг, у той час як, створені протягом дії 
договору ДПП активи, з моменту його закінчення передаються у власність 
державного чи муніципального партнера.

Саме слово «партнерство» у ДПП передбачає «співробітництво» 
та досягнення консенсусу між сторонами при розподілі ризиків та винагород 
між учасниками. Це важливий етап реалізації проектів соціального значення, 
адже сприяє підвищенню довіри суспільства як до держави, так й до 
приватного партнера. Ці факти дають підстави вважати, що ДПП може стати 
вагомою складовою процесу соціалізації економіки та створити можливості 
подолання соціальних проблем, розвиваючи цей вид співробітництва 
у соціальній сфері [2].

Зростання соціалізації – курс, що задає загальний напрям руху, коли
неминуча соціальна нерівність мусить бути збалансована пошуками 
справедливості, де індивідуалізм урівноважується розвинутим почуттям 
солідарності. Зростання соціальної орієнтації потребує підтримки певної 
рівноваги між демократичними інститутами і сильною державною владою, 
державним, регіональним, підприємницьким регулюванням економіки 
і ринковим механізмом саморегулювання, приватною і державною власністю, 
економічною ефективністю і соціальною справедливістю [3]. При реалізації 
проектів ДПП держава та приватний бізнес, на основі довіри та справедливості 
поділу ризиків, досягає їх успішної реалізації, а соціальна орієнтація сприяє 
формуванню позитивного ставлення та визнання суспільством дій уряду.

 Становлення та розвиток державно-приватного партнерства в Україні 
важливо дослідити в контексті його впливу на процес формування соціального 
капіталу, підвищення ступеню соціальної згуртованості суспільства, 
що необхідно для вирішення стратегічної мети - побудови ефективної 
української моделі економіки, що забезпечує стале підвищення конкуренто-
спроможності національної економіки і добробуту населення. Концепція 
партнерства державного і приватного секторів економіки передбачає розвиток 
будь-яких договірних відносин стосовно їх співпраці з метою створення, 
модернізації та ефективного використання об’єктів виробничої і соціальної 
інфраструктури, стратегічно важливих підприємств різних галузей економіки. 
Держава у цих відносинах виступає як головний партнер, який визначає 
рамочні умови партнерства, розділяє з приватним підприємництвом 
відповідальність і ризики, вигоди та витрати. Найбільш важливими формами 
державно-приватного партнерства є: концесія, оренда державного майна, 
державно-приватні підприємства, лізинг, контракт на виконання робіт або 
надання послуг, угода про розподіл продукції, договір про спільну діяльність. 
У багатьох країнах світу державно-приватне партнерство вже давно і успішно 
практикується, виконуються спеціальні державні програми по його розвитку, 



що враховують численні теоретичні розробки і узагальнений світовий 
практичний досвід. Розвиток цієї організаційної форми господарювання сприяє 
зниженню бюджетного дефіциту на всіх рівнях державного управління, 
підвищенню якості публічних послуг за рахунок залучення приватних 
інвесторів, більш широкому запровадженню досягнень. За таких умов, на наш 
погляд, не варто очікувати, що рівень довіри у суспільстві сам по собі 
підвищиться і утворить сприятливу базу для формування ефективних з позиції 
національних інтересів об’єднань, зокрема, по типу державно-приватного 
партнерства.

Бізнесові структури, які володіють значним капіталом, можуть створити 
належні умови праці, підвищуючи тим самим продуктивність праці. Під час 
створення проектів ДПП виникатимуть нові робочі місця. А зосередження 
уваги держави на соціальних потребах зможе підвищити інтерес бізнесу до 
виробництва необхідних товарів, які забезпечать стабільний прибуток. 
Співпрацюючи із державою, приватний партнер буде дотримуватись усіх норм 
та правил, адже користуватиметься підтримкою держави, тому створюється 
реальна можливість: екологізації виробництва; – вдосконалення умов праці; –
суспільне виробництво постійно збільшує виробництво потрібних для 
населення товарів; – забезпечення зайнятості, шляхом створення робочих 
місць; – екологізація виробництв; – скорочення зайнятості ручним, фізично 
важкою працею, широкий розвиток отримують механізація і автоматизація, 
роботизація і комп’ютеризація виробничих процесів і праці; – наростає 
інтелектуальна діяльність.

Між аспектами соціалізації економіки та розвитком ДПП у соціальній 
сфері існує вагомий зв’язок. Потрібно зазначити цей вид співробітництва 
важливою складовою соціалізації економіки у ритмі сучасного світу. 
Досліджуючи розвиток ДПП у соціальній сфері, треба з’єднувати сучасні 
функції учасників ДПП із функціями держави, бізнесу у процесі соціалізації, 
які утворюють певну цілісність об’єднуючи ресурси, ідеї в єдиний проект. 
Укріплення зусиль, прийняття рішень на основі згоди у процесі соціалізації 
економіки, може позитивно вплинути на соціальну сферу та проявлятись 
у: розбудові соціальної структури, створені нових робочих місць, зменшенні 
експлуатації людського ресурсу; екологізації виробництва; посиленні 
міжнародного співробітництва у вирішенні нагальних проблем суспільства 
та інші. А вирішення соціальних проблем та перспективи розвитку 
соціалізованої економіки можуть реалізовуватися шляхом вдосконалення: 
ланок охорони здоров’я, захисту населення, санітарно-курортні організації, 
туристично-готельного обслуговування та фізкультури і спорту, умов праці та 
інше. Висвітливши та обґрунтувавши значення та вплив державно-приватного 
партнерства на соціальну та економічну сфери у ритмі сучасності можна 
зробити висновок, що державно-приватне партнерство відіграє важливу роль 
у таких сферах нашого життя, як соціальній та економічній. Які, насамперед, 
є невід’ємною частиною нашого життя.
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РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИКА

Ефективність управління на підприємстві вирішальною мірою залежить 
від професійної компетентності керівника. За сучасних умов цей показник 
може бути збільшено значною мірою лише завдяки індивідуальному потенціалу 
особистості. Надзвичайно ресурсним напрямом розвитку людини є її емоційний 
інтелект як засіб розширення адаптаційних можливостей власної особистості.

Психічний та емоційний стан керівника істотно впливає на можливість 
реалізації духовного та професійного потенціалу підлеглих. Формування 
розвиненого емоційного інтелекту кожного керівника – це шлях до розв’язання 
питань ефективного керівництва та вдосконалення виробничого процесу в цілому.

У сучасних умовах робота управлінців різних посадових рівнів стає все 
більш емоційно напруженою, зростає відповідальність за результати діяльності 
підлеглих при дефіциті матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. 
Ефективність виконання керівниками організації різних управлінських функцій 
у багатьох випадках пов’язують із реалізацією останніми свого управлінського 
(лідерського) потенціалу. Серед складових управлінського потенціалу 
особистості виокремлюють одну з визначальних його складових – емоційний 
інтелект, розвиток якого може суттєвим чином підвищити ефективність 
професійної діяльності спеціалістів в області управління.

Менеджер стає ключовою ланкою у створенні сприятливої емоційної 
атмосфери в організаціях, починаючи з мікрорівня. Найвагоміші способи 
мотивації персоналу полягають не у матеріальному заохоченні, а у заохоченні 
на емоційному рівні. Менеджер з високим емоційним інтелектом здатен 
розпізнати і вдало управляти почуттями та настроями підлеглих з метою 
ефективної мотивації. [4] Саме тому взаємодія керівництва з персоналом 
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підприємства – це найскладніший процес, внаслідок значного домінування 
когнітивних, ірраціональних дій управлінців, які складно описати чіткими 
прийомами і правилами, перетворити на стандартні управлінські технології.

Визначення ступеня взаємопов’язаності рівня емоційного інтелекту 
і лідерства, визначення чинників, що впливають на рівень емоційного 
інтелекту, вплив емоційного інтелекту на успішне керування персоналом 
в організації, дослідження конкретних елементів керівництва, які найбільше 
залежать від рівня емоційного інтелекту, стають важливим теоретико-
прикладним підґрунтям для поширення і використання концепції емоційного 
інтелекту (EQ) [1].

Доведено, що рівень емоційного інтелекту впливає на всі складові 
процесу ефективного управління.

Важливим є значення емоційного інтелекту для ефективної управлінської 
діяльності.

На сьогодні проблемою емоційного інтелекту займаються спеціалісти 
у всьому світі. Їх дослідження однозначно показують, що успіх особистості 
у значній мірі залежить від розумного володіння емоціями, тобто емоційним 
інтелектом (EQ) [1].

Керівники сучасних організацій починають поступово усвідомлюють, що 
для ефективного управління співробітниками і організацією в цілому необхідно 
суміщати розумовий розвиток і накопичення емоційного потенціалу. Особливо 
це важливо в даний час, коли лідери компаній стикаються із завданнями 
підвищення їх ефективності в жорсткому конкурентному середовищі.

Таким чином можна узагальнити формулювання емоційного інтелекту 
як здатність людини тлумачити власні емоції і емоції тих, що оточують з тим, 
щоб використовувати отриману інформацію для реалізації своїх цілей. У цьому 
випадку EQ – це система пізнавальних здібностей (відчуття, сприйняття, 
пам’ять, мислення, всі розумові знання і уміння) [1]. Тобто, можна розглядати 
емоційну компетентність як готовність і здатність людини гнучко управляти 
емоційними реакціями, як власними, так і інших змінюються. Незважаючи на 
різні визначення сутності і структури емоційного інтелекту змістовою 
характеристикою, яка об’єднує зазначені теорії, є сукупність ментальних 
здібностей до розуміння і управління власними емоціями та інших людей. 
Привабливість теорій емоційного інтелекту полягає у тому, що управління 
емоціями це навичка, яку можна сформувати й розвивати.

Доведено, що значення емоційного інтелекту і емоційного лідерства 
стрімко зростає, оскільки всі вказані процеси пов’язані з колосальною кількістю 
як позитивних, так і негативних емоцій. Уміння скеровувати їх в потрібний 
напрямок, викликати у людей довіру, натхнення і ентузіазм в цих умовах 
перетворюється на реальну конкурентну перевагу самого лідера і очолюваної 
ним компанії [2].

Як показали дослідження головним джерелом конкурентних переваг 
у всіх сферах діяльності, і особливо в економічній, виступає людина. Тому 
розуміння її можливостей та пов’язаних з ними обмежень, виявлення 



їх та раціональне застосування є базовими умовами успіху кожної організації, 
хороші розумові здібності, високі показники коефіцієнта інтелекту не 
є гарантією успішності людини у житті, у кар’єрному зростанні, що й вже давно 
викладено в дослідженнях учених.

Згідно з концепцією компетентнісного підходу кожен вид професійної 
діяльності вимагає наявності певних компетенцій, що забезпечують ефективну 
реалізацію саме цієї професійної діяльності суб’єктом праці [2]. Сучасні 
роботодавці все більше схильні брати на роботу тих спеціалістів, які швидко 
орієнтуються в життєвих ситуаціях, професійних проблемах, здатні проявляти 
активність, брати ініціативу в свої руки, оптимістично налаштовані 
на можливості досягати успіху, сміливо і виважено підходять до планування 
і здійснення роботи, здатні довести справу до логічного завершення, 
перебудовуватись, якщо того вимагає справа.

Виходить, що високий рівень інтелекту є важливою умовою 
самореалізації особистості у житті, але недостатньою, бо не менше значення, 
як показує практика і дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, 
має здатність будувати позитивні стосунки з іншими людьми, враховуючи 
їх внутрішній стан, особливості його прояву в емоціях, переживаннях; уміння 
протистояти стресам і залишатися оптимістом, працювати в команді, 
незважаючи на окремі невдачі чи перешкоди.

Лідер з високим емоційним інтелектом (ЕQ) має здатність зароджувати 
почуття впевненості у підлеглих, у випадку її відсутності, що служить для 
підвищення рівня колективної ефективності. Але менеджери з високим ЕQ, 
мають володіти знаннями про те, що занадто піднесений настрій може 
призвести до надмірної оптимістичності у власних діях. [3] Тому є необхідність 
перегляду рішень менеджера за інших емоційних станів: більш нейтрального чи 
навпаки негативного, для забезпечення об’єктивності.

Менеджери з високим рівнем емоційного інтелекту стикаються з різному-
нітними щоденними проблемами, однак вони здатні зупинитися, проаналізувати
те, що вони відчувають, і зрозуміти, як ці почуття впливають на поведінку 
і вибір раціонального рішення. Вони здатні зрозуміти, як інші люди 
почуваються і співпереживати з ними. Також вони можуть вибрати поведінку 
і дії, які допоможуть їм не тільки вийти зі складної ситуації, але й вирішити її –
як всередині себе, так і по відношенню до інших. Для таких керівників 
подолання невдач та складностей є досвідом, шансом поліпшити себе та свої 
стосунки з оточуючими, перешкоди їх не зупиняють, а допомагають розвинути 
свій потенціал.

Таким чином, емоційний інтелект є важливим фактором забезпечення 
ефективної роботи менеджера. Він належить до організаційних компетенцій 
управлінського потенціалу підприємства. Високий рівень емоційного інтелекту 
як складової сучасного менеджменту дозволяє досягти успішної самореалізації, 
збільшує інтелектуальні сили особистості, суттєво впливає на продуктивність 
праці та забезпечує комфортні взаємовідносіни в колективі.
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ЗНАНІЄОРІЄНТОВАНІ КОНЦЕПЦІЇ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Ідея управління знаннями зародилась у кінці 1950-х років і умовно бере 
відлік від опублікованої П.Друкером у 1959 р. роботи «Орієнтири завтрашнього 
дня». У 1996 г. Грант розвинув теорію фірми, яка ґрунтується на знаннях 
(knowledge-based theory of the firm) [1]. Згідно цієї теорії, знання — найбільш 
значущий чинник виробництва з точки зору стратегії фірми.

Еволюція теоретичних поглядів та концептуальних уявлень про роль 
знань у розвитку підприємств висвітлила розвиток нової наукової дисципліни 
«управління знаннями» і перевела у статус парадигми концепцію управління 
знаннями як основи розвитку управління інноваційним підприємством. 
Управління знаннями – це стратегія управління підприємством, яка забезпечує 
інтегрований підхід до створення, організації, використання, залучення 
інтелектуальних та інформаційних ресурсів [2].

Теоретичним джерелом для розвитку «управління знаннями» як наукового
напряму у теорії менеджменту стала концепція інформаційної економіки, у якій 
головним предметом і продуктом діяльності є інформація та знання, а основним 
учасником –knowledge worker – термін, введений П. Друкером, який часто 
перекладають як «інформаційний робітник» або «робітник інтелектуальної 
праці».



У контексті управління знаннями, як концепції управління інтелектуа-
льними активами підприємства, виділяють:

– формалізовані (явні) знання– знання, які можуть бути виражені 
у словах, цифрах, символах і зберігаються у книгах, комп’ютерах; можуть бути 
сформульовані і передані між різними особами та організаціями;

– потенційно явні знання– знання, які можуть бути перетворені у явні 
і зафіксовані у матеріальній формі 

– неформалізовані (неявні) знання - вид знань, які складно передати 
іншій людині шляхом написання або вербалізації - це навички та досвід, які 
мають люди. Ефективна передача неявного знання потребує широких 
особистих контактів та регулярної взаємодії.

У контексті знанієорієнтованого підходу в менеджменті розвиваються 
ідеї екосистеми знань як підходу до управління знаннями, спрямованого 
на розвиток взаємодії між учасниками обміну, спрощення процесу прийняття 
рішень і стимулювання інновацій. 

Інтегративні нововведення, пов’язані з управлінням знаннями, 
характеризуються використанням інформаційних технологій на всіх стадіях 
життєвого циклу знань:

 для генерації нових знань – доступ до інформаційних ресурсів (інтернет, 
спеціальні бази даних), які забезпечують процеси пошуку і видобування знань;

 для здійснення мережевої взаємодії співробітників компанії з метою 
своєчасного обміну знаннями (напр., технології Enterprise 2.0 — система веб-
технологій, які забезпечують можливість спільної оперативної діяльності, 
обміну інформацією та спільного прийняття рішень на підприємстві);

 для процесів зберігання та оновлення організаційних знань.
Розвиток управління знаннями характеризується появою у його 

предметному полі нових ключових термінів, які структурно і функціонально 
уточнюють зміст сучасних знанієорієнтованих концепцій управління. Таким 
терміном, зокрема, є «управління ідеями» (англ. idea management) - технологія, 
яка дає змогу генерувати, збирати, розподіляти і використовувати ідеї, 
запропоновані співробітниками компанії, її клієнтами, партнерами або 
звичайними користувачами. У контексті управління ідеями часто згадуються 
крауд-технології (crowd — «натовп»), які представляють собою набір 
ефективних інструментів, які працюють за принципом внесення множиною 
людей вкладу у спільну справу. Таку діяльність описує термін краудсорсинг
(англ. crowdsourcing, crowd- «натовп» і sourcing — «використання ресурсів») —
залучення до вирішення проблем інноваційної виробничої діяльності широкого 
кола осіб для використання їх творчих здібностей, знань та досвіду на добровільних 
засадах з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 Сучасний досвід використання крауд-технологій свідчить про зростання 
їх значущості як інструмента вирішення не тільки завдань бізнесу, а й залучення 
громадськості у вирішення питань державного управління та соціального устрою.

 Соціального звучання знанієорієнтованим концепціям управління надає 
поняття «колективний інтелект», який розуміють як колектив людей, у якому 



найбільшого значення набуває бажання ділитися, новаторський стиль мислення 
та відкритість новому досвіду, які зорієнтовані на спільне благо [2]. 

Знання є основним джерелом конкурентних переваг діяльності підприємств 
і організацій. Одним з основних активів, який дасть змогу побудувати економіку, 
що ґрунтується на знаннях, є рівень підготовки кадрів, які б могли інтегрувати 
знання у системні рішення для інноваційного розвитку.
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РОЛЬ МОРСЬКИХ ТРЕНАЖЕРНИХ ЦЕНТРІВ ПІДГОТОВКИ ТА 
ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ

Підвищення ролі людини в забезпеченні безпеки мореплавання визначила 
один із напрямів у створенні системи охорони людського життя на морі, 
складовою частиною якої стала прийнята в 1978 р. Міжнародна конвенція про 
підготовку, дипломування моряків та несення вахти. Компетентність морського 
фахівця в діях в екстремальних ситуаціях Конвенція розглядає як окремий, 
відмінний від інших видів діяльності рід підготовки, що має основним 
завданням збереження життя членів екіпажу, запобігання забрудненню 
навколишнього середовища і рятування судна в екстремальних ситуаціях.

Визначаючи вимоги до компетентності суднових фахівців, її зміст 
і способи докази необхідного стандарту компетентності, Конвенція, проте, 
не обумовлює питання засобів і методів формування компетентності, а також 
структур, в яких повинно проводитися її вдосконалення.
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Державні педагогічні системи дипломування морських фахівців 
забезпечують жорсткий контроль рівня підготовки моряків усіх категорій, 
однак, дія систем націлене на досягнення морськими фахівцями дієвої 
соціально-професійної компетентності, здатності керувати сучасними 
технологічними засобами і людьми, орієнтуватися в будь-яких, зокрема 
і екстремальних, ситуаціях, приймати правильні ефективні рішення. Однак 
морська практика показує, що дипломований фахівець не завжди може діяти 
впевнено і успішно в надзвичайних ситуаціях.

За час отримання первинного професійної освіти неможливо створити 
умови для придбання достатнього досвіду такої діяльності. Потрібні спеціальні 
тренажерні центри з реальною можливістю створення імітаційних критичних 
ситуацій.

Коло таких компетенцій включає в себе не тільки наявність міцних 
теоретичних і практичних знань, а й здатність фахівця швидко і грамотно 
реагувати на зміну ситуації, протистояти небезпечним впливам, стресів, 
мобілізувати всі необхідні для порятунку сили і властивості організму, 
організувати інших людей для виконання виникла нестандартної завдання.

Незважаючи на досягнення технічного прогресу, мореплавання і сьогодні 
являє для людини сферу діяльності підвищеної небезпеки, пов’язану
з можливістю загибелі судна і людей. Виникнення аварійної або катастрофічної 
ситуації майже завжди несподівано, що вимагає від моряків постійної 
готовності до негайних дій, умінь швидко і ефективно зробити девіантні 
заходи, реально сприяють порятунку. Компетентність морських фахівців щодо 
функцій, пов’язаних з аварійними ситуаціями, є складова частина професійної 
компетентності моряка, причому особливо важлива її частина, яка пов’язана 
з індивідуальними можливостями людини

Однак, існуюча практика після вузівської освіти основним завданням 
має, перш за все, розширення професійних знань і технологій, приділяючи 
недостатню увагу розвитку індивідуальних можливостей морського фахівця. 
Стихійно виникаючі процеси саморозвитку в цьому напрямку часто не 
приносять очікуваного підвищення професійної компетенції. Тому в сучасних 
умовах особливу важливість має розробка наукової організації навчально-
тренажерних центрів, де використовуються тренажерні технології, системи 
моделювання та симуляції, імітаційні фізичні моделі, спеціальні методики 

 комп’ютерне моделювання процесів, створюються більш сприятливі 
умови підготовки фахівця до реального сприйняття екстремальних ситуацій, 
прийняття якісних і швидких рішень, актуалізації накопичених знань, умінь 
і навичок.

Розробка тренажерних технологій вимагає врахування індивідуальних 
властивостей особистості професіонала, його мислення і сприйняття, досвіду 
дій в екстремальних ситуаціях. Будь-яка аварійна ситуація є одним з можливих 
варіантів розвитку подій в рейсі і, в силу цього, компетентність дій 
в екстремальних умовах для морського фахівця є найважливішою складовою 
частиною його професійної компетентності в цілому. Така компетентність, 



з огляду на специфіку екстремальної ситуації, виявляється в особливих 
знаннях, уміннях і навичках, особливі якості особистості і досвіді, що дають 
можливість забезпечити виживання людей, порятунку судна і вантажу.

Тренажерні центри виконують функції формування розвитку досвіду 
діяльності моряків в стресових, критичних ситуаціях, в умовах небезпеки для 
судна і життя людини. Технології розвитку цього досвіду знаходять своє 
рішення в багатьох країнах членів Міжнародної морської організації.

1980р. - групою великих центрів, що надають послуги з навчання 
правилам безпеки на морі була заснована Міжнародна асоціація з безпеки 
і навчання виживання, мета якої полягала в підвищенні якості підготовки 
працівників морської галузі адекватно реагувати на надзвичайні ситуації, 
заохочення взаємного обміну знаннями, досвідом, практиками між морськими 
тренажерними центрами на глобальній основі. З моменту заснування, членство 
істотно зросла, а Асоціація стала справді глобальною організацією, що має 
представництва по всьому світу.

IASST – міжнародна організація, яка об’єднує тренажерні центри, які 
здійснюють підготовку з безпеки і виживання на морі.

Широкий спектр накопичених морської знань дозволяє Міжнародної 
асоціації з безпеки і навчання виживання надавати унікальний досвід 
за наступними напрямками: рятувальна техніка та рятувальне обладнання; 
навчання за напрямками: пошук і порятунок; пожежегасіння; зв’язок в 
надзвичайних ситуаціях; медична допомога; боротьба за живучість; морської 
кризовий менеджмент; управління надзвичайними ситуаціями в офшорній 
галузі; обслуговування рятувальних суден; захист навколишнього середовища 
і контроль забруднення.

Підвищення кваліфікації та професійної компетентності в підготовці 
реагування на надзвичайні ситуації за допомогою обміну інструкторами 
і вільного поширення інформації є пріоритетними напрямками роботи IASST. 
Тому технічна допомога, яка надається Міжнародної асоціації з безпеки 
і навчання виживання, є доступною всім членським організаціям, які бажають 
розвивати і розширювати свою діяльність. Рекомендації членів Асоціації 
можуть направлятися державним органам, іншим національним / міжнародним 
організаціям безпосередньо не беруть участь в процесі навчання.

Міжнародна асоціація з безпеки і навчання виживання об’єднує понад 
130 членів: морські тренажерні центри, морські університети і академії, 
компанії, асоціації, які мають статус повноправних та асоційованих членів, 
представники профільних організацій, що беруть участь на індивідуальній 
основі.

Україна в IASST представлена Центром підготовки фахівців водного 
транспорту, Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків, 
Асоціацією морських тренажерних центрів України.

Всі члени Асоціації мають спільну зацікавленість у розвитку і підвищенні 
культури безпеки працівників, зайнятих в морській галузі в усьому світі.



Система тренажерної підготовки моряків почала активно розвиватися 
в 1980-і роки, після прийняття Міжнародною морською організацією (ІМО) 
Міжнародної конвенції про підготовку моряків та несення вахти (МК ПДНВ) 
в 1978 р.

Програми НТЦ регламентуються як конвенційними вимогами по питань 
підготовки та дипломування моряків, так і національними вимогами на 
відповідність їх нормам підготовки моряків. У міру зміни цих вимог 
трансформується і спрямованість самих НТЦ.

«Багато правила рекомендаційної частини« В »Міжнародної конвенції 
ПДНВ згодом переміщаються в обов’язкову частину« А », тому розвиток 
окремого НТЦ значною мірою залежить від уміння розгледіти перспективу, 
запровадити нові навчальні програми та інноваційні методи навчання 
з урахуванням міжнародних вимог і національних стандартів» .

Багато програм тренажерної підготовки моряків зазнали значних змін 
після Манільських поправок до Конвенції ПДНВ

«В останні роки в НТЦ помітно зросла потреба в підготовці фахівців 
за програмою« Електронна картографія ». Це пов’язано як з оснащенням судів 
сучасною апаратурою, так і з цілим рядом прийнятих нормативних 
міжнародних документів в частині підготовки фахівців за вказаною програмою 
». Також зріс інтерес до підготовки на тренажерах з управління маломірними 
суднами, до програмних комплексів для перевірки знань судноводіїв, старших 
і других механіків, вахтових механіків, до підготовки фахівців з рятувальних 
шлюпок і плотів, до боротьби з пожежами, з надання першої медичної 
допомоги, до програм для тестування моряків.

Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про підготовку 
і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. шляхом ухвалення Закону 
України від 1 листопада 1996 року № 464/96-ВР.

Високий професіоналізм українських моряків, рівень теоретичної 
та практичної підготовки дозволили Україні зайняти гідне місце на 
міжнародному ринку праці і увійти до «Білого списку» Міжнародної морської 
організації.

Україна стала державою-членом Міжнародної морської організації (ІМО) 
і країною, що підписала основні міжнародні нормативні акти з безпеки 
мореплавання, прийняті в рамках ІМО, в тому числі і Міжнародну конвенцію 
про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з поправками 
(Конвенція ПДНВ) .

З 01.07.2013 підготовка в навчально-тренажерних закладах (НТЗ) 
проводиться за схваленими Укрморрічінспекцією програмами, які відповідають 
поставленим вимогам Конвенції ПДНВ з урахуванням Манільських поправок.

Усі НТЗ здійснюють свою діяльність в системі стандартів підготовки 
та підлягають державному нагляду з боку Укрморрічінспекції та схваленню 
Мінінфраструктури. Перелік схвалених УТЗ, схвалених напрямків і граничні 
обсяги підготовки встановлюється наказом Мінінфраструктури.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

На современном этапе развития несколько трансформировалась роль 
различных ресурсов в деятельности предприятия. Первоначально считалось, 
по мнению Ж.- Б.Сея, что в процессе производства принимают участие только 
три фактора: труд, капитал и земля. В дальнейшем А.Маршалл дополнил и 
расширил трехфакторную теорию и ввел понятие предпринимательских 
способностей, как одного из производственных ресурсов. В деятельности любого 
предприятия одной из важных задач является повышение эффективности 
использования ограниченных ресурсов, и если модернизация технологий 
позволяет более рационально использовать материальные ресурсы, то для 
повышения эффективности использования человеческих ресурсов единого 
механизма 
не существует.

В ХХI веке проблема эффективности управления трудовыми ресурсами 
стала гораздо острее, так как профессиональным менеджерам теперь требуется 
в совершенстве овладеть искусством управления творческим и умственным 
трудом всех сотрудников предприятия. Для приобретения подобных навыков 
существуют разные инструменты. Например: общие календари, в которые 
менеджер заносит все, что происходит внутри команды: кто в отпуске, кто 
на встрече или на больничном и т.д. – таким образом, менеджер будет 
осведомлен о рабочем порядке. Еще один полезный инструмент для 
организации работы – это ведение списка задач команды -создание списков 



задач, назначение членов команды или даже установление крайних сроков 
являются основой для эффективного управления работой. Тайм-менеджмент 
(управление временем) можно выделить как отдельный инструмент успешного 
менеджера, которым довольно часто пренебрегают начинающие специалисты.

Проблема эффективного использования времени работников была 
выделена достаточно давно. Однако первые упоминания носили скорее 
рекомендательный характер и представлены были в виде отдельных советов. 

Английский государственный деятель Ф. С. Честерфилд впервые 
задумался над важностью управления временем, но его правила носили, скорее 
рекомендательный характер: «Я рекомендую вам заботиться о минутах; часы 
позаботятся о себе сами». Следующим, кто задумался о важности тайм-
менеджмента был Б. Франклин со своей системой управления личным 
временем: « Тот, кто поздно встает, должен весь день бежать».

Можно отметить также работы Ф.У. Тейлора, Г. Эмерсона, Г. Форда, 
Р. Уотермена, Т. Питерса, П.Друкера и др. ученых, которые заложили 
фундамент в исследовании тайм-менеджмента.

Для осуществления необходимых для грамотной работы команды 
управленческих функций, менеджер должен располагать такими основными 
ресурсами, как: персонал, капитал и сырьевая база [2]. Но любое количество 
этих ресурсов будет бесполезным, если неправильно управлять временем, как 
основным ресурсом, который можно «перевести» в другие ценности.

Для успешного менеджера важно понять принцип наиболее 
эффективного способа использования основного ресурса. Этот принцип 
заключается в правильном распределении рабочего времени для себя и своей 
команды. 

Основными задачами тайм-менеджмента в настоящее время является 
стремление к организации своего рабочего времени и рабочего времени своих 
сотрудников так, чтобы достичь поставленных целей в кратчайшие сроки и с 
наименьшими вложениями ресурсов.

Умение управлять временем направлено сознательный контроль над 
количеством времени, потраченным для определенного вида деятельности, с целью 
уменьшения затрат времени, повышения эффективности и производительности.

В условиях современных реалий тайм-менеджмент как инструмент 
менеджмента в компании просто необходим по следующим причинам:

выявление слабых сторон компании и преобразования их в сильные;
потребность быстро реагировать на изменения в своем бизнес окружении; 
достижение задач разной сложности за максимально короткий 

промежуток времени и т.д.
Любой работник компании на протяжении всей своей деятельности 

охватывает огромный объем работы, и без грамотной деятельности компании 
по организации рабочего процесса (правильно расставленные приоритеты, 
четко поставленные цели и задачи), применение тайм-менеджмента не имеет 
смысла.

Таким образом, для правильного применения такого инструмента как 
тайм-менеджмент необходимо понимать с какой целью его использовать [4]. 



Грамотный менеджер способен объединить цели организации и цели 
работников воедино и направить их на улучшение функционала организации, 
повысить скорость адаптации организации к внешним изменениям и повысить 
ее конкурентоспособность. В отношении работников менеджеру важно 
донести, что неэффективное использование рабочего времени приводит 
не только к потерям организации, но и к их личным потерям в виде сокращения 
прибыли или рабочих мест. Соответственно, успешная организация рабочего 
времени позволить достичь желаемых целей обоих сторон за максимально 
краткий промежуток времени и с минимальными затратами всех видов 
ресурсов.
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МЕНЕДЖМЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Мультимодальні перевезення (також відомий як комбіновані перевезення) –

це перевезення товарів за єдиним контрактом, але здійснюється, принаймні, 
з двома різними видами транспорту; перевізник несе відповідальність 
(в юридичному сенсі) за весь екіпаж, хоча він виконується кількома різними 
видами транспорту (наприклад: залізницею, морем і дорогою). Перевізник не 
повинен володіти всіма видами транспорту, і на практиці він зазвичай не має; 



перевезення часто виконують піднесучі (юридичною мовою вони називаються 
«фактичними перевізниками»). Перевізник, відповідальний за все перевезення, 
називається оператором мультимодального перевезення або МТО [1].

На практиці експедитори стали важливими МТО; вони відійшли від своєї 
традиційної ролі як агента відправника, приймаючи більшу відповідальність 
як перевізники. Великі морські перевізники також перетворилися на МТО; вони 
надають клієнтам так звану послугу «door-to-door». Морський перевізник 
забезпечує транспортування з приміщень відправника (зазвичай, розташованих 
всередині країни) до приміщень приймача (також зазвичай розташованого на 
суші), а не пропонуванню традиційної служби для переходу на причал або до 
причалу. МТО, які не мають у власності морського судна (навіть якщо 
транспорт включає морське перевезення), називаються операторами, що не 
здійснюють судно (NVOC) у країнах загального права (особливо Сполучених 
Штатів) [2].

Мультимодальний транспорт розвинувся у зв’язку з «контейнерною 
революцією» 1960-х і 1970-х рр. З 2011 р. контейнерні перевезення -
це, безумовно, найважливіші мультимодальні вантажі. Однак важливо 
пам’ятати, що мультимодальний транспорт не еквівалентний контейнерному 
транспорту; Мультимодальний перевезення є можливим без будь-якої форми 
контейнера. МТО працює від імені постачальника; це забезпечує впевненість 
постачальника (і покупця), що їх товари будуть ефективно управлятися 
та постачатись [3].

Перевага мультимодального транспорту полягає в найбільш ефективному 
поєднанні кількох транспортних засобів, оптимізуючи кінцеві терміни, 
зменшуючи витрати на інвентаризацію, тому зберігаючи витрати на товари під 
контролем. Поєднання цих способів також забезпечує високу екологічну 
стійкість, оскільки мультимодальні перевезення зменшують екологічний вплив 
транспорту на довколишню середу. 

Незважаючи на підтримку фахівців із захисту навколишнього середовища 
та вантажних перевезень, багатомісткість може спричинити певні витрати через 
використання модальних вікон, таких як перевантаження, обробка тощо. Проте 
ви можете найняти компанію, яка надає транспортного експедитора, який 
забезпечує вікно між різними видами транспорту, без отримання імпортера чи 
експортера, який бере участь у цьому обміні.

Для більш складних відправлень або більш ретельного вивчення 
співвідношення якості та ціни для кожної частини транспорту, мультимодальний 
транспорт є корисним, найчастіше єдиним варіантом, особливо для країн, які 
не межують з морем.

Управління ланцюгом постачань, як правило, розглядається між повністю 
вертикально інтегрованими фірмами, де весь матеріальний потік належить 
одній фірмі, де кожен учасник каналу працює самостійно. Тому координація 



між різними учасниками в ланцюзі є ключовим елементом ефективного 
управління.

Команда є більш конкурентоспроможною, коли кожен учасник знає, 
як бути розташованим для передачі вантажу. Відносини найщільніші між 
учасниками, які безпосередньо передають «естафету», але вся команда повинна 
зробити скоординовані зусилля, щоб “перемогти змагання”. 

Невід’ємними компонентами для управління ланцюгом постачання [4]:
1. План – це стратегічна частина управління ланцюгами постачання. 

Стратегія є необхідною для управління всіма ресурсами, які спрямовані на 
задоволення потреб покупців. Велика частина планування – розробка набору 
показників, щоб контролювати ланцюг поставок, аби він був ефективним, 
коштував дешевше і забезпечував високий рівень якості і ціни для клієнтів.

2. Джерело – потрібно вибрати постачальників, які доставлять 
необхідний товар та послуги. Розробити комплекс ціноутворення, доставки 
та процеси оплати постачальниками. Створити показники для моніторингу 
та поліпшення відносин. Скласти управління інвентаризацією товарів та послуг.

3. Deliver – це частина, яку багато інсайдерів називають «логістикою». 
Координувати отримання замовлень від клієнтів, розробляти мережі складів, 
підбір носіїв, отримання продуктів покупцями і створювання системи 
виставлення рахунків для отримання платежів.

4. Повернення – проблема в частині ланцюга поставок. Створити мережу 
для прийому дефективного та надмірного товару назад від клієнтів.
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ В ЗМІНІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ
Сучасний маркетинг стикається з тенденціями зміни споживчої 

поведінки. Це потребує знаходження нових інструментів вивчення таких змін 
та розуміння нових очікувань та потреб сучасного споживача. Такі 
дослідження, перш за все, спрямовують на усвідомлення та вимірювання змін 
в культурному житті суспільства, для того, щоб запропонувати нові товари для 
задоволення нових потреб. Поняття культури відноситься не лише до суто 
матеріальних предметів (їжа, одяг, житло) і соціальних явищ (організація, 
структура суспільства), але і до індивідуальної поведінки людини.

Культура – першопричина, що визначає потреби й поведінку людини, 
оскільки поведінка людини, а особливо споживча поведінка це, соціально 
набута річ. Дитина засвоює базовий набір цінностей, характерних для його 
родини та основних інститутів суспільства. Культура характеризується 
існуванням відносно стійких форм і моделей споживання. Порівнюючи 
культуру різних країн і епох, можна побачити, що форми споживання, 
які сьогодні є абсолютно природніми в даній країні, стають дивними або навіть 
безглуздими в іншій країні і в інший час. Культура впливає на поведінку 
людини, але і на те, якої поведінки вона очікує від інших [1].

Вплив культури на прийняття рішень про покупку дуже велике. Вона 
впливає як на вибір окремого споживача, так і на структуру споживання 
суспільства в цілому. Неможливо зрозуміти вибір споживача без урахування 
культурного контексту, в якому цей вибір зроблений; культура - це лінза, через 
яку люди оцінюють продукти (М. Соломон).

Поведінка споживача не підлягає простим закономірностям максимізації 
корисності, раціональних оцінок, розрахунків і виборів. До основних факторів, 
які формують поведінку людини, віднесено: зовнішні прояви фізіологічних 
процесів, пов’язаних зі станом, діяльністю й спілкуванням людей (поза, міміка, 
інтонація та ін.); вчинки як складніші акти, що мають соціальне значення 
та пов’язані з нормами поведінки, відносинами, самооцінкою; окремі рухи, 
жести; дії як акти поведінки, які мають певний зміст. [2]

Структуру поведінки споживачів можна подати у вигляді трьох 
взаємопов’язаних складових, а саме: процесу споживання (безпосереднього 
вилучення корисних властивостей із благ), споживальної поведінки 
(привласнення, обслуговуюча, захисна, супутня) та сукупності економічних 



відносин, у як вступають покупці з метою отримання бажаних благ (організаційно-
економічні, техніко-економічні відносини та відносини економічної власності). 
Лише комплексний підхід до процесів дослідження і формування поведінки 
споживача через призму аналізу структури процесу споживання у сукупності
з аналізом тенденцій розвитку ринку допоможе підприємству вибрати 
правильну маркетингову стратегію та вдало її реалізувати за будь-яких 
умов. [2]

При покупці товару споживач цікавиться функціями, формою і змістом. 
Ці три аспекти обумовлені культурним контекстом споживання. Очікування 
в функціональному відношенні в різних культурах неоднакові.

Фахівці з маркетингу можуть впливати на рішення споживачів 
за допомогою рекламних матеріалів і стратегій роздрібної торгівлі, але деякі 
культурні чинники вони подолати не в силах. Представники різних культур 
мають специфічні уявлення про благополуччя і добробут. Наприклад, 
в домогосподарствах північноамериканців колись задовольнялися одним 
телевізором, навколо якого вечорами збиралася вся родина. Сьогодні 
в кожному будинку є кілька телевізорів. Телевізор на кухні або в спальні –
сучасна культурна норма. Однак в інших культурах подібне споживання часом 
вважається легковажним; в них поняття необхідності диктує наявність в сім’ї 
одного телевізора. Культура впливає і на процес пошуку споживачами 
інформації. В одних культурах усним відгуками і порад членів сім’ї надається 
більшої ваги, ніж рекламної інформації. В інших культурах споживачі, швидше 
за все, будуть шукати неупереджені рекомендації від третіх осіб в мережі 
Інтернет [3].

Також оцінюючи варіанти вибору, споживач цінує певні атрибути товарів 
більше, ніж інші, і це часто залежить від культури, до якої належить цей 
споживач. Наприклад, заможна людина може віддати перевагу більш дешевий 
товар, але не через нестачу грошей, а тому, що на його вибір впливає 
ощадливість (культурна цінність), яку він перейняв з набору цінностей 
середнього класу, які зараз поширені серед нових впливових споживачів. 
Навпаки, небагата людина може придбати пару дорогого взуття в силу якихось 
особистих або групових цінностей, які змушують людину слідувати модним 
течіям, можливо, через упевненість в тому, що оточуючі вважатимуть його 
соціальний статус вищим, ніж без таких речей.

Зараз маркетологи, які працюють на міжнародних ринках, повинні знати 
особливості національної культури різних країн і відповідним чином 
пристосовувати свої маркетингові стратегії. Вони повинні прагнути виявляти 
культурні зрушення, щоб довідатися, які нові товари споживачі хотіли 
б придбати. Ось у результаті певного зрушення в українській культурі українці 
стали більше уваги приділяти своєму здоров’ю й фізичному стану, що привело 
до розвитку нової галузі, яка виробляє тренажери, спортивний одяг, продукти 
зі зниженим змістом жирів, натуральні продукти й послуги для оздоровлення 
та спорту.



Для значної кількості споживачів актуальними стають нові тенденції 
в споживанні: 

– зміна режиму та ритму дня, що формує потребу у спектрі послуг, які 
надаються цілодобово: магазини, хімчистки, бібліотеки, ресторани, спортивні 
зали, басейни; 

– дефіцит часу через високу активність життя та високі стандарти побуту, 
призводять до розвитку послуг доставки товарів додому, появи групи товарів 
швидкого приготування та зручного використання, або товарів групи 
«вирішення проблеми»; 

– збільшується актуальність формування високої лояльності споживачів 
до певної торговельної марки, оскільки через значну кількість майже одно-
рідних товарів споживач не бажає витрачати час на пошук та придбання товару 
певної марки. До того ж споживачі прагнуть зменшувати споживчі ризики, 
особливо ті, які напряму пов’язані зі здоров’ям та майном. 

Під впливом змін в культурі традиційні стилі життя розмиваються, 
споживачі мають змогу та можливості бути все більш мобільними в умовах 
глобалізації, вікові межі трансформуються та втрачають обмежувальні функції, 
світові культури взаємно проникають та асимілюються всіма жителями 
планети, зростає інтеграція глобального і локального стилів споживання 
(джинси і кросівки носять люди різного віку, багато подорожують як молоді, 
так і літні люди). Усе це призводить до формування нових типів поведінки 
глобального споживача.
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ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА
Культура – це сукупність основних цінностей, потреб і стереотипів поведі-

нки, що розвинулася у результаті спільного життя людей, а також понять, які член 
суспільства засвоює в родині та різних соціальних інститутах. Вона передається 
з покоління в покоління, перш за все такими суспільними інститутами, як сім’я, 
школа, релігія. Попередній досвід і спілкування з однолітками також є джере-
лами культурних цінностей. 

Вплив культури на прийняття рішень про покупку дуже велике. Вона 
впливає як на вибір окремого споживача, так і на структуру споживання 
суспільства в цілому. Неможливо зрозуміти вибір споживача без урахування 
культурного контексту, в якому цей вибір зроблений; культура – це лінза, через 
яку люди оцінюють продукти (М. Соломон).

При покупці товара споживач цікавиться функціями, формою і змістом. 
Ці три аспекти обумовлені культурним контекстом споживання. Очікування 
в функціональному відношенні в різних культурах неоднакові.

Фахівці з маркетингу можуть впливати на рішення споживачів 
за допомогою рекламних матеріалів і стратегій роздрібної торгівлі, але деякі 
культурні чинники вони подолати не в силах. Представники різних культур 
мають специфічні уявлення про благополуччя і добробут. Наприклад, 
в домогосподарствах північноамериканців колись задовольнялися одним 
телевізором, навколо якого вечорами збиралася вся родина. Сьогодні 
в кожному будинку є кілька телевізорів.Телевізор на кухні або в спальні -
сучасна культурна норма. Однак в інших культурах подібне споживання часом 
вважається легковажним; в них поняття необхідності диктує наявність в сім’ї 
одного телевізора. Культура впливає і на процес пошуку споживачами 
інформації. В одних культурах усним відгуками і порад членів сім’ї надається 
більшої ваги, ніж рекламної інформації. В інших культурах споживачі, швидше 
за все, будуть шукати неупереджені рекомендації від третіх осіб в мережі 
Інтернет.

Також оцінюючи варіанти вибору, споживач цінує певні атрибути товарів 
більше, ніж інші, і це часто залежить від культури, до якої належить цей 
споживач. Наприклад, заможна людина може віддати перевагу більш дешевий 



товар, але не через нестачу грошей, а тому, що на його вибір впливає ощадливість
(культурна цінність), яку він перейняв з набору цінностей середнього класу, які 
зараз поширені серед нових впливових споживачів. Навпаки, небагата людина 
може придбати пару дорогого взуття в силу якихось особистих або групових 
цінностей, які змушують людину слідувати модним течіям, можливо, через 
упевненість в тому, що оточуючі вважатимуть його соціальний статус вищим, 
ніж без таких речей.

Культурними традиціями обумовлена і можливість обговорення ціни 
продавцем і покупцем в процесі покупки. Для багатьох споживачів здійснення 
покупки - це не просто угода, це досвід пошуку «ідеального Я» або набуття 
такого «спільноти», як ринок, кав’ярня або найближчий магазин, де відбувається
взаємодія між споживачами. Такі елементи процесу пошуку, як цінові 
очікування, визначаються культурою. Наприклад, в Греції і деяких країнах 
Середнього Сходу вважається доречним торг навіть щодо медичних послуг, 
в той час як на ринках Північної Америки розцінки на послуги лікаря визначені 
заздалегідь і обговоренню не підлягають.

Зараз маркетологи, які працюють на міжнародних ринках, повинні знати 
особливості національної культури різних країн і відповідним чином 
пристосовувати свої маркетингові стратегії. Вони повинні прагнути виявляти 
культурні зрушення, щоб довідатися, які нові товари споживачі хотіли 
б придбати. Ось у результаті певного зрушення в українській культурі українці 
стали більше уваги приділяти своєму здоров’ю й фізичному стану, що привело 
до розвитку нової галузі, яка виробляє тренажери, спортивний одяг, продукти 
зі зниженим змістом жирів, натуральні продукти й послуги для оздоровлення та 
спорту.

Таким чином, культура – це цілий комплекс цінностей, ідей поглядів 
та інших значущих символів, за допомогою яких люди спілкуються 
і оцінюються як члени суспільства. Можно зазначити, що культурні чинники, 
що впливають на поведінку споживача, виявляються, головним чином, у виборі 
товару, умов покупки, в формуванні асоціацій з продуктами, в коливаннях 
попиту в періоди. традиційних для регіону подій. Але треба виявляти культурні 
зрушення, тому що у найближчі роки цінності споживачів стануть більш 
різноманітнішими 
та індивідуальними.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕДИЦИНІ
Інноваційна діяльність і розвиток інновацій мають свої особливості 

управління. У будь-якій сфері, в тому числі і в охороні здоров’я, підприємствам 
необхідна розвинена інфраструктура [1]. У медичних організаціях під цим 
розуміють оснащення обладнанням, підготовленисть медичних кадрів та умови 
впровадження інновацій, які також є пріоритетними аспектами розвитку нових 
технологій.

Інновації в сфері охорони здоров’я направлені на ефективне 
використання фондів, впровадження ресурсозберігаючих технологій і розвиток 
нових організаційно-правових форм медичних організацій на тлі розробок 
науково обґрунтованих підходів до формування стандартів ведення хворих 
з різних видів медичної допомоги на всіх її рівнях.

Упровадження інноваційних технологій потрібне не тільки на рівні 
самого медичного закладу, але й на рівні держави шляхом реалізації державної 
інноваційної політики.

Інновації – це не зміна існуючого, а пропозиція іншого, яке дозволить 
інакше поглянути на справжні проблеми. Тобто медичне страхування в тих чи 
інших формах вирішити проблеми охорони здоров’я не може, так як це –
система фінансування, а не надання медичної допомоги. А без надання якісної, 
своєчасної, повнооб’ємної, достатньої медичної допомоги неможливо грамотно 
побудувати систему її фінансування.

Інновація в охороні здоров’я є реалізованим на ринку медичних послуг 
результатом, отриманим від вкладення капіталу в новий продукт або операцію 
(технологію, процес). Спонукальним механізмом розвитку інновацій в сфері 
медицини, в першу чергу, є ринкова конкуренція. В умовах ринка установи, 
які надають медичні послуги, постійно змушені шукати шляхи скорочення 
витрат виробництва і виходу на нові ринки реалізації своїх послуг. Тому 
лікувально-профілактичні установи, що першими освоїли ефективні новації, 
отримують вагому перевагу над конкурентами [4].

Інноваційний процес в охороні здоров’я являє собою послідовний ланцюг 
подій, в результаті яких інновація перетворюється з ідеї в конкретний продукт, 
технологію або послугу і поширюється в практичному використанні для 
досягнення загальномедичних цілей.

Iнноваційний процес включає в себе 6–8 стадій, в залежності від галузі 
та специфіки підприємства [2]. Для медичних організацій зазвичай виділяють 
8 сновних його стадій:



1. Ініціація інновації – даний процес є початком для всього інноваційного 
процесу, проте включає в себе найбільшу кількість важливих робіт і взаємо-
пов’язаних процесів.

2. Безпосередньо процес НДДКР (науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт), процес створення власне інтелектуального продукту 
і, головне, створення концепції оздоровлення, яке включає в себе предмет 
і об’єкт дослідження.

3. Маркетинг – по суті цей процес є визначальним для проектування 
наступних стадій циклу інновацій. Однак роботи та інструменти даного 
процесу функціонують в ході всього циклу інноваційної діяльності.[4]

4. Стадія становлення майбутнього виробництва – на даній стадії 
реалізуються ДКР (дослідно-конструкторські роботи) і створюються дослідні 
зразки медичних технологій.

5. Виробництво інноваційного продукту (надання послуги) –
дрібносерійне, серійне і масове виробництво.

6. Комерціалізація інновацій – реалізація інновацій, заснована на продажу 
інноваційних медичних продуктів і технологій.

7. Просування інновацій – поширення нових лікарських препаратів і послуг 
серед партнерів (поліклінік та інших медичних організацій) і населення.

8. Оцінка ефективності – передбачає формування постійного моніторингу 
на базі сформованої інновації, метою якого є створення або удосконалення 
функціонуючої технології або продукту [3].

Одним з методів розвитку і управління системи охорони здоров’я прийнято 
вважати програмно-цільове управління. Основна особливість державного 
регулювання на основі використання программно-цільової моделі інноваційного
розвитку охорони здоров’я – це його націленість на кінцевий результат. 
Стосовно сфери охорони здоров’я кінцевий результат программно-цільового 
управління виражається в скороченні смертності, інвалідності і захворювання 
населення, підвищення якості та доступності медичної допомоги, поліпшення 
демографічної ситуації.

У цілому, ефективна інноваційна діяльність в медицині, що виявляється 
в якісному поліпшенні показників здоров’я і комфорту життя населення, 
збільшенні тривалості життя, вирішенні демографічних проблем, дозволяє 
країнам бути успішними в загальносвітовому масштабі і є одним з головних 
показників в глобальному індексі конкурентоспроможності.
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УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ МОТОРНИХ МАСЕЛ НА 
ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ КЛАСИФІКАЦІЙ

Світовий автомобільний ринок у сучасних умовах глобалізації є одним 
з найбільш розвинених товарних ринків світу. Це ринок поєднує не тільки 
величезну кількість виробників та продавців автотранспортних засобів, а й інтегрує 
діяльність виробників супутніх товарів: автомобільного палива, моторних масел, 
автомо-більної хімії тощо. Він вирізняється постійною і жорсткою конкуренцією 
між виробниками, особливо в сегменті легкових автомобілів. Щороку зусилля 
провідних світових автоконцернів спрямовуються на завоювання та утримання 
своїх споживачів, одночасно здійснюючи постійний пошук нових ринків збуту 
автомобільної продукції. 

Автомобільна галузь має безпосередній вплив на технічний прогрес, тому 
її стан можна вважати індикатором рівня платоспроможності населення, 
а відтак, і рівня життя в країні в цілому. Автомобільна промисловість, з одного 
боку є великим споживачем матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, 
а з іншого провідним виробником промислової продукції, відіграє важливу 
роль у розвитку суспільного виробництва й економіки країни в цілому.

Ринок паливно-мастильних матеріалів, зокрема і моторних масел на 
сьогодні є досить складним для вітчизняних виробників. На цьому ринку 
близько 70% продукції представлено імпортованими продуктами. В Україні 
виробництвом моторних масел займаються такі підприємства: ТОВ «СП 
Юкойл», ТОВ «КСМ ПРОТЕК», ТОВ «Агрінол», КРОЛ, XADO Chemical Group, 



ТОВ «КВОЛІТІ ІНДАСТРІАЛ ЛУБРІКАНТС», ТОВ «Лебединський нафто-масло 
завод», ТОВ ЗТО «Аріан», ТОВ «НВО «ПРИСАДКИ» та інші. 

Варто зазначити, що моторні масла є досить складним продуктом для 
розуміння споживача, оскільки його властивості розкриваються лише в процесі 
експлуатації автомобіля і їх неможливо оцінити в процесі покупки. Тому 
споживачу доводиться покладатися тільки на рекомендації, які містяться на 
упакуванні, або ті, які надають продавці-консультанти на ринку або пунктах 
сервісу автомобіля. Значний асортимент моторних масел характеризується 
складною структурою, яка відображає не тільки тип та вид автомобільного засобу, 
але й особливості конструкції двигуна та умови експлуатації : кліматичні умови, 
силове навантаження, термів експлуатації, екологічні вимоги тощо.

Для підприємств, які виробляють та реалізують моторні масла, необхідно 
створювати зрозумілу для споживача класифікацію, щоб оптимізувати зусилля 
для вибору того чи іншого продукту.

Зазвичай виробники автомобілів, а слідом за ними і авто мастил , 
розмежовують типи та види моторних масел, які мають певні числові позначки. 
Споживач повинен розуміти на яку інформацію спиратися, щоб обрати 
необхідне масло з огляду на комплексну оцінку реального стану та потреб 
автомобіля, подальших умов експлуатації та гарантій автовиробника.

Для характеристики моторного масла більшість виробників 
виокремлюють два основних і критичних параметри:

- область застосування та конструкторські особливості двигуна 
(дизельний мотор, старий бензиновий двигун, сучасний турбодизель та ін.);

- в’язкісно-температурні експлуатаційні властивості. 
Крім того, при виробництві моторних масел можуть використовувати 

різні масляні основі: мінеральні, натуральні та напівсинтетичні. Цей параметр 
можна вважати більше технологічним, тому малозрозумілим для звичайного 
споживача. 

Незважаючи на різні основи масел, всі вони класифікуються відповідно 
до прийнятої систем одно з міжнародних стандартів. Найбільше поширення 
в даний час на ринку отримали такі стандарти:

SAE (Товариство автомобільних інженерів – США);
API (Американський інститут нафти – США); 
ACEA (Асоціація європейських виробників автомобілів);
ILSAC (Міжнародний комітет по схваленню і стандартизації мастильних 

матеріалів).
В’язкісно-температурні властивості класифікуються тільки по SAE (Society of 

Automotive Engineers) – іншими словами, саме показник SAE регламентує 
наскільки це масло «густе» або «рідке». Більшість масел сьогодні – «універсальні», 
тобто придатні як для зимового, так і для літнього використання. Їх клас SAE 
записується двома цифрами через дефіс, з буквою в проміжку W – наприклад 
10W–40. Буква W (winter) означає, що це масло придатне для зимового 
використання, а цифра перед нею – це показник низькотемпературної в’язкості 
(грубо кажучи – який мороз витримає це масло). Друга цифра – це показник 
високотемпературної в’язкості (тобто яку літню спеку витримує масло). Однак 
якщо придатна тільки для літнього використання, то його позначення буде 
виглядати, наприклад, як SAE 30. 



Набагато цікавіше друге число в позначенні – високотемпературна 
в’язкість. Його не можна так просто, як перше, перекласти на зрозумілу 
автолюбителю мову, бо це збірний показник, який вказує на мінімальну 
і максимальну в’язкість масла при робочих температурах 100-150°С.

Таблиця3 – Класифікація моторного масла за системою SAE [на осн. дж. 2,3]

Показники низькотемпературної в’язкості Показники високотемпературної в’язкості

0W— використовується при температурі 
до -35 град. C

30 — масло придатне до використання 
при температурі до +20-25 град. C

5W — використовується при температурі 
до -30 град. C

40 масло придатне до використання 
при температурі до +35-40 град. C

10W — використовується при температурі 
до -25 град. C

50 придатна до використання 
при температурі до +45-50 град. C

15W — використовується при температурі 
до -20 град. C

60 масло придатне до використання 
при температурі до +50 град. С і вище.

20W — використовується при температурі 
до -15 град. C

Чим менше значення числа , тим «рідше» масло, чим більше цифра, тим воно 
густіше. Таким чином, масло 10W-30 можна використовувати при температурі 
навколишнього середовища від -20–25 градусів морозу, до +20–25 градусів спеки.

Область застосування масла класифікується в основному по API (American 
Petroleum Institute) – позначення API ставиться дві букви (наприклад, SJ або CF), 
перша з яких позначає тип двигуна: S-бензиновий мотор, C-дизельний. Друга
літера конкретизує умови застосування масла – сучасний двигун або старий, 
з турбіною або без. Якщо масло позначено API SJ/CF – значить, воно підходить 
і для бензинових і дизельних моторів даної категорії.

Таблиця 4 – Позначення API для бензинових та дизельних моторів [на осн. дж. 2,3]
Для бензинових моторів Для дизельних моторів

SC — автомобілі, розробки до 1964 років. CB — автомобілі до 1961 р., високий вміст 
сірки в паливі.

SD — автомобілі, розробки 1964-1968 років. CC — автомобілі до 1983 р., що працюють 
у важких умовах.

SE — автомобілі, розробки 1969-1972 років. CD — автомобілі до 1990 р., багато сірки 
в паливі та важкі умови роботи.

SF — автомобілі, розробки 1973-1988 років. CE — автомобілі до 1990 р., двигун з 
турбіною.

SG — автомобілі, розробки 1989-1994 років, 
для жорстких умов експлуатації.

CF — автомобілі з 1990 р., з турбіною.

SH — автомобілі, розробки 1995-1996 років, 
для жорстких умов експлуатації.

CG-4 — автомобілі з 1994 р., з турбіною.

SJ — автомобілі, розробки 1997-2000 років, 
краще енергозберігаючі властивості.

CH-4 — автомобілі з 1998 р., під високі 
норми токсичності США.

SL — автомобілі, розробки 2001-2003 років, 
збільшений термін експлуатації.

CI-4 — сучасні автомобілі, з турбіною, 
з клапаном EGR.

SM — автомобілі розробки з 2004 року, SL+ 
підвищена стійкість до окислення.

CI-4 plus — аналогічно попередньому, 
під високі норми токсичності США.



При зміні типу масла, по класифікації API можна йти лише «по зростаючій», 
і міняти клас лише на кілька пунктів. Наприклад, замість SH використовувати
SJ, зазвичай масло вищого класу вже містить необхідні присадки 
«попереднього» масла. Однак, приміром переходити з SD (для старих авто) 
на SL (для сучасних авто) не потрібно – масло може виявитися надто 
агресивним.

Слід зауважити, що найбільш активно використовуються класифікації, 
запропоновані автовиробниками США. Так, система класифікації SAE 
характеризує в’язкісно-температурні властивості, друга система API – область 
застосування масла. Хоча ці стандарти розроблені виробниками США, вони 
є визнаними у всьому світі.

Сьогодні на українському ринку найчастіше моторні оливи мають 
комплексну систему маркування характеристик відповідно до стандартів SAE 
та API. Оскільки використання тільки однієї системи класифікації властивостей 
не надає повної та зрозумілої інформації, то зазвичай використовують 
комбінацію класифікаційних систем. Цей факт спрямовує формування 
асортименту моторних масел на створення угрупування продуктів, які мають 
близькі або тотожні характеристики. Такий підхід до угрупування асортименту 
моторних масел дозволяє і споживачу, і продавцю полегшувати пошук 
необхідного продукту та з високою часткою ймовірності гарантує отримання 
бажаного результату.

Таким чином, управління асортиментом автомобільних масел на основі 
міжнародних систем класифікацій є досить дієвим інструментом, однак слід
зауважити, що він буде потребувати корегування при зміні ситуації на 
авторинку України, який переважно зорієнтовано зараз на автовиробників країн 
ЄС та США.
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ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ СУЧАСНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 
В УКРАЇНІ

Зниження логістичних витрат і підвищення ефективності роботи 
транспортного комплексу – то, до чого повинні прагнути всі гравці ринку. 
Оптимізація схем доставки вантажів, використання нових технологій -
все це можливо при консолідації. Однак поки всі види вантажоперевезень 
в державі розділені, лише в окремих випадках спостерігаються варіанти 
їх злиття. Перед компаніями стоїть питання вироблення бізнес процесів 
в умовах стагнації, пошуки нових продуктів і технологій.

Транспорт є одним з головних об’єктів витрат в логістичній системі 
підприємства. Згідно з дослідженням транспорт (як і запаси) вимагає від 1/3 
до 1/2 всіх витрат на логістику. Наслідками порушень функціонування системи 
транспорту є збитки підприємств і навіть їх банкрутство [1].

В сучасній логістиці транспорту простежується безліч проблем.
Проаналізувавши ситуацію, що склалась на наш час в галузі транспорту 

можна визначити основні проблеми транспортної логістики 
Зниженню витрат і підвищенню рівня обслуговування сприяє 

використання змішаних перевезень вантажів різними видами транспорту. Так, 
якщо вантаж, вже знаходиться в дорозі, потрібно доставити в більш короткі 
терміни, то його можуть зняти, наприклад, з судна в найближчому порту 
і передати на повітряний або залізничний транспорт. При такому повідомленні 
вантажовідправник не тільки звільняється від перевалки вантажів, а й виграє 
в економії на наскрізному тарифі, нижчому, ніж сумарний тариф на багатьох 
видах транспорту.

У глобальних логістичних мережах відбувається концентрація 
вантажопотоків за оптимальними напрямами. Всього на земній кулі близько 
80 міжнародних транспортних коридорів (МТК), за якими здійснюється 
основна частина перевізної діяльності в світі. Провідну роль у формуванні 
глобальних мереж грає європейський ринок, що має величезний потенціал. 
За оцінками експертів, за останні 25 років внутрішні вантажні перевезення 
в Західній Європі збільшилися в 2 рази [2].

Надалі, для ефективного функціонування технічно і технологічно 
оновленого автомобільного транспорту, здатного забезпечити достатнє 
за обсягом і задовільний за якістю транспортне обслуговування, надання різних 



транспортних послуг для всіх груп підприємств, організацій і населення, 
розвитку підприємництва та здорової конкуренції, необхідно:

- Створення ефективної системи державного регулювання і контролю 
ринку транспортних послуг, що забезпечує справедливу конкуренцію 
на транспортному ринку;

- Управління процесом реорганізації транспортної системи спеціально 
створюваними при міських адміністраціях структурами, функції, яких 
зводилися б до формування транспортної політики (аналіз, планування) на 
регіональному рівні, організації маршрутів і розподілу їх на тендерній основі, 
контролю за дотриманням усіх аспектів перевізного процесу (безпека, екологія);

- Ведення технічної політики на автотранспортних підприємствах 
з координацією процедури технічного обслуговування за типами рухомого 
складу і впровадженням сучасної системи постачання запасними частинами, 
засновану на контролі і аналізі причин виходу з ладу деталей, агрегатів і вузлів.

В Україні окремі елементи логістики застосовувалися і в часи планової 
економіки. При розробці народногосподарських, галузевих і міжгалузевих 
п’ятирічних і довгострокових планів використовувалися оптимізаційні моделі 
управління запасами, а також методи вирішення транспортних завдань. Однак 
була відсутня характерна для логістики інтеграція всіх етапів переміщення 
матеріального потоку в єдину логістичний ланцюг, елементи розглядалися 
окремо незалежно один від одного.

Ринок транспортно-логістичних послуг - важлива складова економіки 
України. Пов’язано це з тим, що саме логістика є запорукою доставки продукції 
від виробника до споживача і без функціонування логістичних структур 
торгівля стає практично неможливою.

Основою для формування стратегічних цілей транспортної логістики та її 
розвитку в Україні є певні існуючі історичні та економічні особливості нашої 
країни. Адже очевидно, що сучасний український ринок перевезень вантажів 
має певні помітні відмінні риси у порівнянні з європейськими та азіатськими 
аналогами. Тому до чинників, які впливають на стратегію логістики в Україні 
слід віднести [4]:

- Зростання витрат на всі види перевезень надзвичайно швидкими 
темпами ( зокрема, зростання цін на нафту та інші енергетичні ресурси );

- Зміна орієнтації на логістичному ринку: від ринку послуг до ринку 
споживача, внаслідок чого системи обслуговування і виробництва значно 
підвищили свою ефективність, для того, щоб просування послуг на ринку 
давало очікувані результати, стало необхідним організовувати діяльність щодо 
зниження цін на послуги та поставку їх належного якості в зазначені терміни;

- Комп’ютерні технології почали розвиватися стрімко і бурхливо і цей 
процес сприяє застосуванню новітніх технологій у транспортно -логістичної 
діяльності, а саме: тепер може проводитися обробка великих масивів 
інформації, обмін даними в реальному часі з мінімальними витратами і т.д.

Тому для прискорення розвитку ринку логістики в Україні, потрібно 
визначити причини, які негативно впливають на транспортно-логістичну 
діяльність. До них відносяться [3, 5]:



- Сучасний державний підхід, який повинен вирішувати проблеми 
логістики, не здатний належним чином контролювати логістичний ринок. 
Наприклад, це проявляється у відсутності відповідної правової бази, фахівців та 
центрів їх підготовки тощо;

- Різноманітні інновації гальмуються світовою економічною кризою, 
невирішеністю питання приватної власності, зменшенням обсягів виробництва 
товарів і послуг, інфляцією;

- Логістичний підхід вимагає здійснення кардинальних змін у структурі 
підприємства, переходу до більш гнучких організаційних структур, створення 
спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства;

- Недостатній рівень професіоналізму кадрів і численні недоліки
підготовки працівників в галузі логістики негативно впливають на формування 
логістичного ринку в Україні.

В умовах переходу України до ринкової моделі економіки у підприємств 
з’явилася можливість самостійно планувати основні напрямки та умови своєї 
діяльності, визначати організаційні форми управління, вибирати вид господар 
господарської діяльності, Розпоряджатися трудовими, матеріальними, 
фінансовими та інформаційними ресурсами, вибирати собі ділових партнерів.

У зв’язку з нестабільністю економіки сучасної України рішенням 
логістичних проблем необхідно займатися на всіх рівнях управління логісти-
чними потоками. Особливу увагу треба приділити самому підприємству 
як мікрологістичної системі, оскільки саме на рівні підприємства відчувається 
загострення логістичних проблем.
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ІМІДЖ У СИСТЕМІ ЗМІ
Засоби масової комунікації широко увійшли в повсякденне життя, 

виконуючи в суспільстві функцію спілкування, здійснення соціальної зв’язку 
між різними соціальними групами. У масовій комунікації важливу роль 
відіграють соціальні функції.

Функція соціальної орієнтації спирається на потребу аудиторії в інформації
для орієнтації в зовнішньому світі. Функція участі реципієнтів ЗМІ 
у формуванні громадської думки ґрунтується на потреби аудиторії проявляти 
соціальну активність у створенні громадської думки з різних значущих для 
суспільства питань. Функція соціальної ідентифікації з групою ґрунтується на 
людській потребі відчувати єднання з одними соціальними групами 
і роз’єднаність з іншими. Функція контакту пов’язана з потребою особистості 
у встановленні контакту з іншими людьми для самовираження і зіставлення 
своїх поглядів з поглядами інших людей. Функція самоствердження 
і самопізнання проявляється в таких явищах, як знаходження реципієнтом 
в повідомленнях ЗМІ прямої або непрямої підтримки тих чи інших цінностей, 
поглядів самих реципієнтів та їх референтних груп. Утилітарна функція –
можливість вирішувати практичні проблеми. Функція емоційної розрядки 
пов’язана з розважальним характером ЗМІ [1].

Перераховані функції переплетенні з функціями іміджу як феноменом 
масової свідомості. Імідж можна трактувати як комунікативну одиницю, що 
ідеально відповідає вимогам комунікативного простору, оскільки саме 
реалізація комунікативних стратегій сприяє найбільш ефективному досягненню 
необхідних результатів. 

Ефективний імідж дозволяє:
- краще орієнтуватися серед оточення і використовувати його для 
посилення соціального впливу;
- брати участь у прийнятті рішень з суспільно значущих питань;
- ідентифікувати себе з групою і вписувати свої характеристики 
в поняття «свій», на відміну від поняття «чужий»;
- поліпшити комунікативну взаємодію;
- за допомогою позитивної само презентації імідж дає можливість 
індивіду «просувати» свою систему цінностей і поглядів;
- вирішувати практичні, прагматичні завдання;
- підтримувати позитивний емоційний фон комунікативної взаємодії [2].



У контексті комунікативно- діяльнісного підходу імідж можна розглядати 
як модель поведінки людини, яка створюється для кожної окремої 
комунікативної ситуації і працює на досягнення комунікативної мети. 
Як модель імідж має необмежену кількість варіантів поведінки і може 
вважатися ефективним, якщо досягає мета комунікації (психологічну або 
прагматичну). Варіантність стратегій імідж-моделювання пов’язана з тим, що 
в соціумі існують набір готових шаблонів дій, поведінки, схожі моделі, які 
суб’єкти відтворюють в схожих ситуаціях спілкування. Такі шаблони і стерео-
типи поведінки впроваджуються в масову свідомість за допомогою ЗМІ, 
відтворюються згодом в іміджі індивіда, групи, організації і носять характер 
семіотичних кодів. Будь-який вид культурної поведінки людини співвідно-
ситься з деяким стереотипом, сформованим в конкретному соціумі. Тому будь-
який вид культурної поведінки символічний, причому факт проходження 
стереотипу майже завжди залишається неусвідомленим суб’єктом. Слово 
«поведінка» многозначне і багатоаспектне. Воно може означати «спосіб 
життя», «образ дій», «характер вчинків» і т. д. Поведінка проявляється 
у всьому, що людина робить: як вона вітається, знайомиться, спілкується, 
розважається і відпочиває, яку обирає професію, з ким одружується, як виховує 
дітей, що і як святкує. У поведінці все значимо, воно адресується учасникам 
комунікативної ситуації і сприймається, інтерпретується, декодується ними 
певним чином. Залежно від комунікативного контексту відбувається 
сприйняття і оцінка транслюються в іміджі особистісних якостей 
і характеристик об’єктів [3]. Поведінка завжди адресується «своїм» або 
«чужим»: вона спрямована на створення, акцентування або нівелювання 
близькості зі «своїми» і протиставлення по відношенню до «чужих». 
Дотримання певних поведінкових стилів є засобом самовираження суб’єкта 
і формує соціальні групи, одні проти одних іншим групам і співтовариствам. 
У разі, коли світоглядна або змістовна своєрідність групи незначна, семіотика 
поведінки виявляється головним системоутворюючим фактором їх існування. 

Повсякденна поведінка суб’єкта є серією поведінкових актів, у різному 
ступені знакових. При цьому «звичайні», стандартні, стереотипні дії 
сприймаються як немарковані (рукостискання при зустрічі, знайомстві). 
Відступ від «звичайного» поведінки мають яскраво вираженою маркування 
(не подав руки при зустрічі – може створити конфліктну ситуацію). Поведінкові 
тексти багатошарові за своєю семантикою і містять ієрархію смислів, культурних 
кодів, які організовують поведінку. Культурні коди містять певні норми, приписи, 
рекомендації і систему заборон. У процесі соціалізації індивід засвоює 
нормативно-етичні стандарти поведінки суспільства в цілому і своєї групи, 
«свого кола» зокрема. Саме мас-медіа належить ключова роль у формуванні 
соціально значимим чином, стереотипів поведінки та сприйняття. Засоби 
масової комунікації відтворюють за допомогою символів стереотипних 
колективних уявлень і забезпечують знаходження людини в соціальному 
просторі.



Система масової комунікації створює «другу реальність» − віртуальну –
в суб’єктивному світі людини. Технології масової комунікації спрямовані на 
створення віртуальної реальності, де поведінка зображуваного реального 
об’єкта відтворює просторово-часові характеристики поведінки віртуального 
об’єкта – прообразу об’єкта реального. Таким чином, в ЗМК функціонують 
не реальні об’єкти, а їх образи, представлені в певному контексті, відповідно 
до продуманих технологій трансляції їх якостей і характеристик. Створюються 
образи «героя», «негідника», «зірки», «лідера», «бюрократа» та ін. В якості 
універсальних властивостей віртуальної реальності, створюваної СМК, можна 
виділити три характеристики:

- нематеріальність впливу (зображуване виробляє ефекти, характерні для 
речового);

- умовність параметрів (об’єкти штучні і змінювані);
- ефемерність (свобода входу / виходу забезпечує можливість перери-

вання і відновлення існування) [4]. 
Активне управління процесами масової комунікації підпорядковується 

процесу символізації образу. Наприклад, заходи PR спрямовані на створення 
події, інформаційного приводу, виходячи з інтересів засобів масової комунікації. 
Відповідно фахівці PR працюють не з реальними подіями, а з їх образами, 
що задовольняють вимогам семіотичного простору, яке визначають засоби масової 
комунікації. 

Історія Михайла Поплавського, який із сільського соціуму став професором, 
доктором наук і створив один із безпрецедентних проектів по розкрутці 
навчального закладу. 

Бренд «співаючий ректор» охопив ЗМІ ще 10 років тому, і сьогодні 
відтворює чіткі асоціації:

- процвітаючий, енергійний, привабливий ректор популярного 
університету культури та мистецтв, який комунікує за своїми студентами, 
не дивлячись на свій статус в суспільстві;

- менеджер нового покоління з сильною командою професіоналів;
- успішний шоумен, кожен проект якого закінчується шаленим успіхом;
- патріот, знавець національної кухні та традицій.
ПР-фахівець підтвердить, що цей набір сталих характеристик – це вдало 

сформований імідж, поставлена мета – досягнута, результати співочої кар’єри 
перевищили сподівання на 200 відсотків. 

Реалізований проект розвитку вищої школи «ВУЗ ХХІ століття». 
Університет визнаний найкращим вищим навчальним закладом освіти, 
культури та мистецтв України. КНУКіМ нагороджено почесним дипломом та 
національною премією «Арт-Олімп» за високий професійний рівень та вагомий 
внесок у створення годного міжнародного іміджу України та інше.

Таким чином, функціонування засобів масової комунікації і функціо-
нування іміджу тісно пов’язані. З одного боку, використання СМК дозволяє 
оптимізувати процес побудови іміджу, з іншого – потреба громадськості 
в певних іміджевих типажі багато в чому формує віртуальне комунікативний 
простір.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В МЕНЕДЖМЕНТІ

Ефективне управління як складне комплексне завдання потребує 
оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції 
розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль в діяльності 
будь-якого суб’єкта ринкової економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-
процесів підприємства та більш чітке і гнучке управління. У свою чергу 
впровадження інформаційних технологій у процес управління підприємством 
здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже здатність зайняти 
найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що постійно 
змінюється та формується під впливом різноманітних факторів [3].

Інформаційні технології управління організацією – це системно 
організована сукупність методів і засобів пошуку, збору, обробки, зберігання, 
передачі та захисту інформації для вирішення завдань управління на базі 
розвинутого програмного забезпечення, засобів обчислювальної і телекомуні-
каційної техніки. У сучасному управлінні частіше використовуються автоматизо-
вані інформаційні технології, тобто управлінські технології, реалізовані
з застосуванням технічних і програмних засобів. Кожна з таких технологій 
покликана реалізувати той чи інший механізм прийняття управлінських рішень, 
необхідний для досягнення оптимальних ринкових параметрів об’єкта 
управління. 



Основні функції сучасних інформаційних технологій управління підприє-
мстввами – пошук, збір, обробка, зберігання необхідних даних, вироблення нової 
інформації, вирішення тих чи інших оптимізаційних задач. При цьому 
ставиться завдання не тільки відібрати і автоматизувати трудомісткі, регулярно 
повторювані рутинні операції переробки великої кількості даних, але і шляхом 
переробки даних одержати принципово нову інформацію, яка необхідна для 
прийняття ефективних управлінських рішень.

Розроблення інформаційних технологій управління організацією 
передують детальне обстеження і аналіз керованого об’єкта, завдань і структури 
управління, утримання і потоків інформації. На основі аналізу матеріалів
обстеження розробляється інформаційна модель управління організацією, яка 
фіксує зв’язок між завданнями обробки даних і новими потоками інформації. 
Лише потім здійснюється вибір технічних засобів і розробляється відповідна
інформаційна технологія.

Інформаційні технології управління, що досягли в останнє десятиліття 
нового якісного рівня, значною мірою розширюють можливості ефективного 
управління, оскільки надають у розпорядження менеджерів усіх рівнів та 
керівників організацій новітні методи обробки і аналізу економічної та соціальної
інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Вже сьогодні витрати на впровадження інформаційних технологій у більшості 
випадків не тільки окупаються, але і дають прибуток. Відомо, що великі західні 
корпорації витрачають на експлуатацію і розвиток своїх корпоративних 
інформаційних систем від 1,5 до 4% річного обороту або у перерахунку на 
одного працюючого від 3 до 12 тис. дол. у рік. Рентабельність від інвестицій 
в інформаційні технології може становити 80%. Використання інформаційних 
технологій дозволяє значно скоротити витрати інших видів ресурсів 
суспільства [1].

Основними принципами використання інформаційних технологій 
управління є наступні:

1. Принцип оперативного керування (керування в реальному часі).
2. Принцип наскрізного управління (інформаційна підтримка повного 

циклу управління, включаючи збір і аналіз інформації про стан об’єкта 
управління, моделювання і прогнозування його стану, планування керуючих 
впливів, підтримка прийняття рішень щодо їх реалізації, доведення рішень до 
виконавців, контроль виконання).

3. Принцип адаптивного управління, що забезпечує динамічну адаптацію 
технології управління з урахуванням зміни впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища.

4. Принцип мережевого управління, що дозволяє реалізувати взаємодію 
«вертикальних» і «горизонтальних» ліній комунікації та потоків діяльності 
підприємства.

Заснована на таких принципах інформаційно-керуюча система може 
взяти на себе функції «інтелектуального конвеєра», надавши в розпорядження 
співробітників і керівництва досить прості по використанню комп’ютерні 
рішення, та надати істотну допомогу у вирішенні основних проблем управління 
підприємством.



У даний час в практиці управління фірмами найбільш часто використо-
вуються наступні інформаційно-керуючі системи:

1. Системи планування ресурсів підприємства ERP (Enterprise Resource 
Planning). Це клас інтегрованих систем управління, що представляють собою 
уніфіковану централізовану базу даних, єдине додаток і загальний користу-
вальницький інтерфейс для управління фінансово-господарською діяльністю. 
Вони охоплюють такі області діяльності підприємства, як планування 
і прогнозування, управління продажами, управління запасами, управління 
виробництвом, закупівлями, фінансами тощо.

2. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM (Customer 
Relationship Management). Це клас систем управління зовнішніми відносинами 
підприємства. Вони забезпечують управління зв’язками компанії з її клієнтами, 
партнерами, постачальниками і зовнішнім світом. Це засіб для автоматизації 
роботи відділів маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, а також набір 
додаткових сервісів у вигляді корпоративних порталів, call-центрів, онлайнових 
довідкових бюро для клієнтів, корпоративних баз знань та ін.

3. Системи інформаційної підтримки аналітичної діяльності BI (Business 
Intelligence). Ці системи є сховищем аналітичних даних; вони також включають 
в себе набір засобів обробки інформації. Також вони можуть називатися OLAP-
системами (On Line Processing Systems), на відміну від OLTP-систем (On Line 
Transactions Systems), до яких відносяться системи планування ресурсів 
підприємства ERP і системи управління взаємовідносинами з клієнтами CRM. 
Вони являють собою сховище даних з набором інструментів для отримання 
даних з ERP та інших систем і методи подальшого аналізу зібраних даних.

Поряд або в складі перерахованих вище систем у практиці діяльності 
підприємств використовуються деякі спеціальні системи.

1. Системи управління логістичними ланцюжками SCM (,Supply Chain 
Management). Система забезпечує процеси планування і координації 
постачання, транспортування і складування.

2. Системи планування матеріальних потоків MRP (Material Requirements 
Planning). Це клас систем управління закупівлями, виробництвом і збутом 
матеріалів.

3. Системи управління людським фактором HRM (Human Resources 
Management), завдання яких – рекрутинг, управління та ефективне викори-
стання потенціалу всіх співробітників підприємства. 

Останнім часом з’явилась тенденція створення гібридних інтелектуальних 
систем, коли вже добре відомі комп’ютерні програми і комплекси вбудовуються 
елементи систем штучного інтелекту. Отримують розвиток і «когнітивні 
інформаційні технології», які включають в себе інформаційні технології, 
спеціально розроблені для розвитку творчих здібностей людини та інформаційної
підтримки творчих процесів.

Головний результат, який отримує замовник, – ефективна система 
управління підприємством, заснована на мережних комп’ютерних технологіях. 
За рахунок оптимізації бізнес-процесів, механізмів підтримки прийняття 
управлінських рішень вдається отримати додаткові ресурси для розвитку 
і серйозні конкурентні переваги.



В сучасних умовах управлінська діяльність виступає одним з найважли-
віших факторів функціонування і розвитку організацій. Тому, безумовно, така 
діяльність повинна бути найбільш ефективною. А для забезпечення ефективності 
можна використовувати чимало методів, одним з яких є використання сучасних 
інформаційних технологій. Існує чимало різновидів засобів обробки інформації, 
але всі вони призначені для пришвидшення передачі інформації, як в кількісному, 
так і в якісному аспектах, а це, в свою чергу, впливає на покращення 
управлінської діяльності на підприємстві [2].

Системи, що забезпечують впровадження нових інформаційних 
технологій управління, активно впроваджуються у практику діяльності 
українських компаній. Разом з тим, вітчизняний рівень розвитку нових 
інформаційних технологій поки що значно відстає від країн Заходу. В Україні 
ще не повною мірою розвинені прогресивні прийоми і технології сучасного 
менеджменту, що стримує повноцінний розвиток інформаційних технологій.
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МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОЦІНКИ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Сьогодні у багатьох наукових дослідженнях надзвичайно важливе 
значення приділяється використанню математико-статистичних методів аналізу 
даних. Як зазначає О. Г. Янковий [6, с. 3], особливість сучасного світу 
в інформаційному плані полягає в його складності та багатовимірності. Для 
об’єктів (товари, підприємства, фірми) та окремих людей, які нас оточують, 
характерний цілий набір якісних (атрибутивних) та кількісних ознак, тобто 
вони відрізняються багатогранністю та багатовимірністю, що дозволяє 

https://studme.com.ua/1163071
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описувати їх з різних сторін [4, c. 19]. Саме тому для роботи з великими обсягами 
інформації треба використовувати алгоритми багатовимірного аналізу.

В останні роки інтенсивний розвиток досліджень ознак економічних 
об’єктів спричинив використання множини прийомів, алгоритмів і процедур 
досить нерівнозначних за своїм призначенням. О. Г. Янковий запропонував 
класифікцію методів оцінки латентних ознак економічних об’єктів, яка має 
чіткий, логічний та структурований характер. 

Згідно з зазначеною класифікацією [4, с. 30], за ступенем формалізації 
вихідної інформації всі методи діляться на експертні [3, с. 69–83], математико-
статистичні [5, с. 34], змішані (методи нечіткої логіки) [2, с. 163–167]. 

До експертних методів (як індивідуальних, так і колективних) належать: 
- метод сум (простих чи зважених); метод добутку (простого чи 

зваженого); 
- метод відповідних середніх – арифметичних або геометричних, який 

побудований на базі методів сум або добутку. 
Математико-статистичні процедури й алгоритми представлені такими 

методами [4, с. 35]:
- виділення репрезентативного чинника-симптому;
- таксономії, який здійснюється за допомогою класичного, модифіко-

ваного та об’єднаного алгоритмів [1, с. 74];
- факторного аналізу, який представлений методом головних компонент, 

головних осей, центроїді, максимальної правдоподібності, наближених 
загальностей;

- сполучення кластерного і дискримінантного аналізу.
Останнім часом популярними стали методи нечіткої логіки, які 

поєднують експертні прийоми і математико-статистичний апарат при 
здійсненні оцінки латентних ознак економічних об’єктів. Із використанням 
теорії нечітких множин вирішуються питання узгодження суперечливих 
критеріїв прийняття рішень, створення логічних регуляторів систем. Нечіткі 
множини дають змогу застосовувати лінгвістичний опис складних процесів, 
встановлювати нечіткі відношення між поняттями, прогнозувати поведінку 
системи, формувати множину альтернативних дій, виконувати формальний 
опис нечітких правил прийняття рішень.

Таким чином, розглянуті методи можуть бути використані при оцінці 
інноваційного потенціалу готельного господарства. Застосування таких методів 
дасть змогу максимально точно виявити реальний стан інноваційної діяльності 
підприємств, відобразити сильні та слабкі сторони, а також розподілити об’єкти 
на групи залежно від рівня розвиненості інноваційного потенціалу.

Аналіз методів оцінювання інноваційного потенціалу готельного 
господарства засвідчує, що між ними існують певні суперечності та недоліки, 
які, без сумніву, заважають їх практичному використанню. Наявність таких 
недоліків призводить до отримання неточних результатів, які заважають 
проведенню якісного наукового дослідження. 



Як підсумок, пропонується схематично зобразити розглянуті основні 
методики оцінки рівня інноваційного потенціалу готельного господарства
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Класифікація методів оцінки інноваційного потенціалу готельного 
господарства

Аналіз існуючих у сучасній науковій літературі підходів та методик до 
оцінки інноваційного потенціалу готельних господарств дозволяє сформу-
лювати основні передумови до оцінювання інноваційного потенціалу 
готельного господарства. 

По-перше, притаманним для всіх розглянутих методик і підходів може бути 
складність у встановленні причинно-наслідкових зв’язків між показниками, що 
характеризують інноваційний потенціал. Це, насамперед, пов’язано з особливо-
стями інноваційної діяльності господарства, які формуються залежно від 
специфіки, галузевої належності, регіональних можливостей та інших характер-
ристик організації. 

По-друге, вважається, що інноваційний потенціал готельного 
господарства це величина відносна. Отже, оцінка інноваційного потенціалу 
повинна передбачати наявність «базового рівня» показників, згідно з яким 
і буде визначатися якісне значення фактичної величини. Оскільки зміна 
«базового рівня» показників призводить до зміни фактичної величини, його 
встановлення повинно бути обґрунтованим відповідно до мети проведення 
оцінки. 

По-третє, величина інноваційного потенціалу готельного господарства 
є основою для визначення його конкурентоспроможності та визначальним 
параметром для напрямів удосконалення та розроблення його інноваційної 
стратегії розвитку. 

Отже, обрана у подальших дослідженнях методика оцінки інноваційного 
потенціалу повинна забезпечити можливість використання результатів при 
виборі і реалізації стратегії готельного господарства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА ВНЗ

В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці найбільш досвідчені 
і кваліфіковані кадри мають переваги перед іншими при отриманні 
високооплачуваної роботи. У сучасній соціокультурній та економічної ситуації 
в Українї, тим більше в умовах світової економічної кризи, все більш важливим 
і значущим стає виховання не тільки творчої, інтелігентної, високопрофесійної, 
а й конкурентоспроможної особистості.

Сучасна молодь живе в такому соціальному середовищі, де йому важливі 
не тільки моральні ідеї та моральні цінності, не тільки суспільні зв’язки, 
а й своє окреме місце, власна значимість. Студенти-випускники прагнуть 
представити суспільству всі свої здібності і таланти, за які суспільство, 
можливо, віддасть йому винагороду. З огляду на те, що такими здібностями 
може бути наділений ще хто-небудь, особистість починає прагнути досягти 
майстерності у своїй справі, бути першим у ньому, щоб отримувати 
максимальну винагороду і бути затребуваним. Між людьми в такому випадку 
починається суперництво, боротьба, яку прийнято називати конкуренцією. 
Вперше це поняття з’являється в кінці 18 століття, і позитивне значення цього 



визначення було викликано розвитком капіталістичних відносин, де конкурентна
боротьба є головною рушійною силою економічних відносин.

Конкурентоспроможність на ринку праці сьогодні слід розуміти 
як відповідність працівників вимогам ринку, як сукупність характеристик, 
що визначає позиції конкретного працівника або окремих груп працівників 
на ринку праці, що дозволяє їм претендувати на заняття певних вакансій.

Конкуренція – важливий елемент механізму саморегулювання ринкової 
економіки і водночас конкретна форма її функціонування. Вона є тією 
рушійною силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції та урівноважує 
ринкові ціни.

Необхідно зауважити, що закон конкуренції відображає причинно-
наслідковий зв’язок між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, 
і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім уже 
для виробника.

Формування особистої конкурентоспроможності людини і здатності 
самореалізації тісно пов’язані з отриманою освтою. На індивідуальному рівні 
отримання більш високого рівня освіти означає отримання великих життєвих 
шансів, розширення вибору і зменшення соціальних та індивідуальних ризиків 
(втрати доходу, роботи, здоров’я). Освіта визначає умови праці (як правило, 
особи з більш високим рівнем освіти працюють в більш сприятливих умовах); 
знижує ризик безробіття, зменшує терміни пошуку роботи, підвищує шанси 
знайти роботу творчого характеру, забезпечує більш високі доходи. Цілком 
зрозуміло, що освіченість і компетенції людини сприяють також становленню 
неформальних зв’язків і формування соціального капіталу. Більш освічені 
люди, як правило, краще адаптуються в умовах мінливого світу [1].

Вуз впливає на формування особистості і, зокрема, якостей, що характер-
ризують конкуренто-спроможність. Як уже зазначалося, важливе значення для
«якості» випускника вузу має якість самої освіти, що обумовлює не тільки 
ступінь готовності до професійної діяльності, а й опосередковано-особистісний, 
світоглядний та громадянський розвиток. Під якістю освіти розуміють ряд 
системно-соціальних властивостей і характеристик, які визначають відповідність 
(адекватність) системи освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам, 
державним освітнім стандартам. Це поняття охоплює всі його функції: зміст 
освітніх програм, результативність наукових досліджень, укомплектованість 
викладацькими кадрами та студентами. Всі перераховані вище умови 
вважаються важливими, але недостатніми для формування конкуренто-
спроможної особистості професіонала.

Водночас, конкуренція в суспільстві може будуватися на використанні 
недобросовісних способів, коли порушуються загальноприйняті закони і зневажа-
ються моральні цінності. Внутрішній егоїзм людини, висока зарозумілість, а також 
бажання досягти бажаної мети будь-якими засобами, перетворюють конкуренцію 
в боротьбу з використанням нечесних і антигуманних методів. Така конкуренція 
здатна заподіяти моральні і фізичні страждання, а також підриває принцип 
справедливості.



Конкуренція може виражатися не тільки в міжособистісному суперництві, 
її закони діють на рівні громадських груп і держав. В історичному сенсі, 
на певному етапі, конкуренція була рушійною силою розвитку суспільства, 
перевагу мали ті суспільні групи, які найбільш ефективно використовували 
наявні у них можливості.

Якщо Україна в якості мети свого економічного розвитку визначає 
досягнення конкурентоспроможності на світовому ринку, то, безумовно,
вітчизняна освіта має прагнути до досягнення відповідності найбільш 
прогресивним економічним світовим тенденціям. Основою конкуренції 
в сучасному світі є інтелектуальний капітал. Його характерні ознаки: «широка 
інтелектуалізація виробництва, пріоритетний розвиток науки, розвиток 
складного розумової праці»[2].

Таким чином, коли ми говороимо про конкурентоспроможність особистості, 
то мається на увазі не тільки високу якість результатів її діяльності, а й її здатність 
вистояти і перемогти в конкурентній боротьбі. Серед безлічі якостей, які 
визначають конкурентоспроможність особистості, дослідниками виділені десять 
стрижневих і пріоритетних. Конкурентоспроможність особистості характеризує 
синтез таких якостей, як чіткість цілей і ціннісних орієнтацій, працьовитість, 
творче відношення до справи, здатність до ризику, незалежність, здатність бути 
лідером, прагнення до безперервного саморозвитку, стресостійкість, прагнення 
до безперервного професійного росту, до високої якості кінцевого продукту 
своєї праці. 

Результати соціологічних досліджень показують, що хоча сучасна молодь 
має здебільшого високу самооцінку і прагне до високих результатів, вона 
не уявляє собі вимог професії, відповідності їй своїх можливостей і умінь, 
а також попиту на ринку праці.

З огляду на вищевикладене, можна стверджувати, що базовою основою 
якостей, що визначають конкурентоспроможність особистості, є її здатність до 
творчого саморозвитку та самореалізації, пріоритетом освіти в XXI ст. повинна 
стати парадигма: гарантовану якість освіти через творчий саморозвиток 
і творчу самореалізацію. Іншими словами, освіта сприятиме становленню 
випускника як конкурентної особистості тільки в тому випадку, якщо освіта 
переходить в самоосвіту, виховання – в саморозвиток, а розвиток – в творчий 
саморозвиток і творчу самореалізацію особистості. Результативність конкурентної
діяльності буде тим вище, чим глибше випускник усвідомлює свою особисту 
і соціальну значимість.
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Необхідність дослідження гендерних аспектів менеджменту обумовлена 

динамічним залученням жінок до управління економікою. Питання гендерної 
рівності, жіночого підприємництва та ролі жінок і чоловіків на керівних 
посадах, у бізнесі, є актуальним питанням для дебатів у всьому світі.

Метою даної роботи є вивчення статистичних даних з питання гендерної 
рівності в сфері підприємництва, виявити ступінь гендерного дисбалансу серед 
керівників організацій та підприємців в України.

Для Україні гендерні проблеми в економіці, зокрема, участь жінок 
в управлінні, набувають актуальності через підвищення не тільки соціально-
економічної, а й політичної активності жінок. Виникли нові сфери і форми 
зайнятості, пов’язані з розвитком інформаційної і ринкової інфраструктури, 
де жінки займають гідне місце. Зростає кількість зайнятих жінок в нових 
сегментах ринкової економіки. Так, серед фахівців з реклами, іміджмейкерів 
та маркетологів їх 50-60 %. Жінки складають половину електорату, помітно 
впливаючи на суспільний вибір. Останніми роками вони активно ввійшли 
і в політичне середовище, яке вимагає високого професіоналізму і відповідальності.

В Україні станом на 1 січня 2017 рік мешкає 42 414 905 млн. осіб, 
з них у віці від 16 до 59 – 25 982 026 осіб. Розподіляючи все населення 
за гендерним фактором, в Україні мешкає чоловіків – 19 644 580, жінок –
22770 325 [1]. За даними ЄДРПОУ частка жінок-керівників загалом серед усіх 
активних суб’єктів економічної діяльності – 40%, а чоловіків – 60%. 
Для аналізу було використано дані лише про активних лише активних 
юридичних осіб та ФОП, що у сумі складає 2 706 837 записів [2].

Таблиця 1.1 -– Частка жінок та чоловіків серед керівників юридичних осіб та фізичних 
осіб- підприємців відповідно до записів ЄДРПОУ

Стать
Показник

Чоловіки Жінки
Фізичні особи-підприємці 54% 46%
Юридичні особи 70% 30%
Усього 60% 40%



З таблиці 1.1 видно, що сумарна сума підприємців за гендерний дисбаланс 
є невеликим, але якщо розглядати підприємців фізичних й юридичних, то маємо 
інші показники. Юридичних осіб підприємців чоловічої статі – 70%, жіночих –
30%, тобто можемо зробити висновок, що в Україні жінки майже нарівні 
з чоловіками можуть вести власну справу як підприємець (ФОП), проте набагато 
менш імовірно, що жінка очолить підприємство чи організацію.

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні значно розширюється 
дрібний і середній бізнес, в якому успішними керівниками стають жінки. 
Ця тенденція відповідає процесам, що відбуваються в країнах з розвиненою 
ринковою економікою, де жінки очолюють приблизно 30 % малих і середніх фірм. 
Передбачається, що в недалекому майбутньому ця частка складе 50 % підприємств.

Особливого значення набуває питання про роль і місце жінки в системі 
менеджменту для таких видів діяльності як готельне і ресторанне господарство, 
туризм, оптова і роздрібна торгівля, обслуговування, де частка жінок досягає 
90 %. Таким чином, аналіз демографічна ситуація та сучасних тенденцій розвитку 
економіки дозволяють прогнозувати подальше зростання жіночого компоненту 
в економіці, і зокрема, в управлінні.

В Україні щодо гендерної нерівності існує уявлення, про «жіночу» сферу 
діяльності та «чоловічу», тобто більша частка жінок працює у тих сферах, які 
пов’язані з традиційно жіночими видами діяльності у домогосподарстві.

У таблиці 1.2 наведенні данні про сфери роботи та гендерні данні підприємців.

Таблиця 1.2 – Розподіл керівників та ФОП за галузями [2]
Стать підприємцівГалузі

Чоловіки Жінки
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

591613 535384

Надання інших видів послуг 139124 117361
Професійна, наукова та технічна діяльність 88293 61172
Операції з нерухомим майном 62115 51976
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування.

71980 51398

Тимчасове розміщування й організація харчування 36126 40000
Освіта 17128 39034
Інформація та телекомунікація 112729 37799
Переробна промисловість 121942 37233
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26039 21707
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування

18941 20599

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єр-
ська діяльність

121573 19026

Сільське, лісове та рибне господарство 80854 18258
Будівництво 88458 14232
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 15652 12211
Фінансова та страхова діяльність 11351 6903
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7739 1946
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря

3184 589



Добувна промисловість і роздроблення кар’єрів 3416 458
Діяльність домашніх господарств 52 56
Діяльність екстериторіальних організацій і органів 73 34
Всього: 1 618 382 1 087 376

З таблиці 1.2 видно, що в Україні існує одна переважно «жіноча» сфера –
це освіта, а також окремі більш «жіночі» та «чоловічі» види діяльності 
у багатьох галузях. Лідерство чоловіків у «жіночих» галузях є більш 
поширеним, хоча частка жінок-керівників також сягає 20% у переважно 
«чоловічих» галузях [2].

В управлінській практиці гендерні аспекти охоплюють особливості 
різних підходів до керівництва колективом, особливості міжособистісних 
відносин з урахуванням чоловічої і жіночої психіки і характерних рис 
інтелекту. Дослідження по порівнянню ділових і психологічних якостей жінки 
і чоловіка показали, що за низкою параметрів існують певні відмінності [3; 5].

Разом із тим, у наукових експериментах не знайшли підтвердження 
міркування про відмінності в розумових здібностях до навчання, якостях 
характеру і темпераменту у представників обох статей. Результатом багатьох 
досліджень стало емпіричне обґрунтування висновків, що жінки мають вельми 
сприятливі якості для здійснення ефективної управлінської діяльності, 
а за деякими параметрами жінки мають явні перевагами для успішного 
здійснення управлінських функцій [4; 5].

Отже, в Україні в практиці менеджменту є певний дисбаланс між жінками 
та чоловіками, які є керівниками організацій та підприємцями. Чоловіків-
підприємців більше, ніж жінок-підприємців, й перші мають перевагу майже 
у всіх сферах діяльності, навіть ті, які відносять до «жіночих» сфер. Жінки 
мають абсолютну перевагу у сфері освіти.
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РОЛЬ ЗАСТАВИ В СИСТЕМІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Управління забезпеченням банківських кредитів, що впливає на підвищення
ефективності управління сукупним кредитним ризиком, набуває особливої 
актуальності в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу, адже проблеми 
надійності та платоспроможності банківських установ пов’язані насамперед 
з вирішенням завдання повернення кредитних коштів за рахунок підвищення 
якості забезпечення банківських кредитів.

Одним із важливих підходів до формування стратегії кредитного 
менеджменту має стати перегляд і оновлення існуючих стандартів та методів до 
оцінки заставного майна для цілей кредитування та їхня трансформація 
в стандарти управління забезпеченням банківських кредитів.

Для визначення сутності та ролі застави в системі кредитного 
менеджменту доцільно провести аналіз наявних теоретичних підходів.

Теоретичним підґрунтям використання застави майна в кредитних 
відносинах виступає принцип кредитування - забезпеченість, що зумовлює 
необхідність захисту майнових інтересів кредитора у разі можливого 
порушення позичальником прийнятих на себе зобов’язань, і є одним з основних 
принципів кредитування.

У банківській енциклопедії економічна сутність застави розглядається 
як спосіб забезпечення виконання зобов’язань, укладених суб’єктами 
економічної діяльності; форма гарантії, яку надає позичальник кредиторові в 
обумовленому обсязі та у визначені терміни. Зазвичай заставу розглядають як 
певну власність, яка на основі заставного зобов’язання передається кредитору 
на випадок, якщо позичальник не зможе сплачувати свої боргові платежі [1, с. 
179].

У банківському законодавстві застава визнається як спосіб забезпечення 
зобов’язань [2, с. 180].

У роботі У. Владичина зазначено, що принцип забезпеченості кредиту 
виражає необхідність забезпечення майнових інтересів кредитора, якщо 
позичальник порушує взяті на себе боргові зобов’язання, які забезпечують 
повернення кредиту і оформляються разом з кредитним договором, є його 
невід’ємною частиною [3, с. 67].

Вибір способів забезпечення виконання юридичного зобов’язання 
за кредитними правовідносинами передбачається його суб’єктами і обумо-



влюється в кредитному договорі, що дає можливість банку зміцнити свою 
незалежність і таким чином знизити кредитний ризик.

Таким чином, рівень кредитного ризику в багатьох випадках залежить від 
якості оцінювання та ліквідності заставного майна. Зазначена думка 
ґрунтується на тому, що:

1) Закон України «Про заставу», надає кредитору з правами заставо-
держателя право переваги перед іншими кредиторами при задоволенні своїх 
вимог відносно предмета застави у разі невиконання боржником свого 
зобов’язання [4];

2) стан майнових активів дуже часто не залежить від фінансового стану 
боржника, а тому навіть якщо позичальник не може сплачувати зобов’язання по 
кредиту, то банк має можливість повернути свої кошти, реалізувавши 
заставлене майно;

3) нерухомість, як предмет застави, має особливі переваги перед іншими 
видами застави, через визначене місце розташування та неможливість 
переміщення; нерухомість повільно піддається моральному та фізичному зносу. 

Застава як спосіб забезпечення повернення позички означає те, що 
кредитор (банк) отримує право позачергового задоволення вимоги погашення 
позички та нарахованих відсотків за рахунок закладеної власності в тому 
випадку, якщо позичальник не виконав свої зобов’язання в строк, передбачений 
кредитним договором.

Застава майна позичальника є однією з поширених форм забезпечення 
повернення кредитів. Предметом застави може бути майно, яке є об’єктом 
права власності і вільно бере участь у цивільному обігу. Відповідно 
до законодавства таке майно може відчужуватися заставодавцем, і на нього 
може бути звернено стягнення. Так само заставою може слугувати майно, право 
власності на яке виникне у заставодавця після укладення договору застави, 
в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід 
худоби тощо), якщо останнє передбачено договором [4].

Чинне законодавство покликане забезпечити захист прав та інтересів 
кредитора. Зокрема боржник відповідає за зобов’язаннями всім своїм майном. 
У той самий час відповідно до законодавства і кредитного договору 
встановлюються спеціальні заходи майнового характеру, що мають на меті 
забезпечення належного виконання зобов’язань позичальником. У цьому сенсі 
застава виступає додатковою гарантією виконання зобов’язань, прийнятих 
на себе боржником.

Так, у Законі України «Про заставу» перелік застави має відкритий 
характер, тобто законодавець передбачає, що заставу можна використати 
в будь-якому договорі [4].

Найважливішими з них є: іпотека, застава, гарантії, поручительства, 
страхування кредитного ризику, переуступка (цесія) на користь банку вимог 
і рахунків позичальника третій особі тощо. Позичальник у якості забезпечення 
може використовувати одну або декілька форм. 



У міжнародній практиці застава поділяється на два типи: основна і додаткова. 
Основна застава – це застава як забезпечення позички. Додаткова застава може 
використовуватися для доповнення та посилення основної застави та компенсації
її слабких сторін.

Це підтверджується підходом банкірів англо-американської школи, який 
рекомендує мати два, а краще три рівні безпеки кредитних зобов’язань:

Перший – грошові потоки. Застава є вторинним джерелом погашення 
по відношенню до кредиту. Звернення стягнення на заставлене майно 
відбувається в разі неможливості погасити позичку грошовими коштами.

Другий – активи, які забезпечують погашення позички (матеріальне 
забезпечення, застава рухомого або нерухомого майна).

Третій – гарантії і поручительства юридичних та фізичних осіб (немате-
ріальне забезпечення) [5, с. 73].

В сучасних умовах перший рівень захисту не забезпечує відшкодування 
втрат у разі настання кредитного ризику. Неможливо набути впевненості, що 
позичальник поверне кредит і сплатить відсотки за ним, навіть якщо його 
поточний фінансовий стан є стабільним і напрями вкладення коштів 
є вигідними. За існуючої невизначеної економічної ситуації грошові потоки 
носять нерівномірний, важко прогнозований характер, що суттєво знижує 
надійність такого джерела погашення кредиту. Тому актуальним стає питання 
щодо стійкого забезпечення кредиту у вигляді майна, тобто наявності 
додаткових гарантій повернення кредиту.

Складність роботи з другим рівнем забезпечення від збитку за кредитними 
операціями полягає у відсутності необхідної комплексної теоретичної 
та методичної баз з оцінки майна в матеріальній формі, яке виступає як застава. 
У вітчизняному правовому полі відсутні необхідні нормативні та методологічні 
акти, що адекватно регулюють оцінку майна як заставу. 

Третій рівень забезпеченості позички – гарантії і поручительства –
в більшості випадків є лише додатковим способом стимулювання позичальника 
з метою своєчасного погашення ним кредитної заборгованості. Гарантами 
і поручителями за позичкою зазвичай виступають треті особи (не позичальник), 
відповідно, вони прагнуть зменшити свою відповідальність щодо забезпечення 
кредиту. 

До зростання ролі застави як способу зниження кредитного ризику 
значною мірою призводять такі негативні явища: темпи інфляції, зниження 
темпів зростання ВВП, зниження фінансової стійкості нефінансових корпорацій 
та домашніх господарств та інші кризові явища. У таких умовах довіра 
до партнера за угодою (позичальника) значною мірою знижується.

Виходячи із вищезазначеного, робимо висновок, що роль застави у системі 
кредитного менеджменту неможливо розглядати окремо, у відриві від форм, 
термінів та інших умов кредитування, кредитоспроможності позичальника,
способів забезпечення повернення позички. Високо оцінюючи кредито-
спроможність і репутацію позичальника, банк бере в заставу його майно 
з метою мінімізації розмірів резервування, тому що вони відволікають кошти 
банку. Тому роль застави в такій кредитній операції максимальна.
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ІННОВАЦІЇ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ
Морський транспорт визнаний найбільш економічним і екологічно 

безпечним, що є дуже важливим у сучасних умовах з урахуванням процесу 
екологізації, якій набуває глобального значення. Наявність в Україні морських 
торгових портів відкриває перед нею перспективи для розвитку портового 
господарства, оскільки вони забезпечують взаємозв’язки між державною 
і світовою транспортною системою. Однак, за роки незалежності України 
її портове господарство зазнало істотних змін та потребує державної підтримки 
та проведення ефективного реформування. У зв’язку з вищезазначеним, 
не виникає сумнівів щодо актуальності даного напрямку дослідження.

Морські порти як в Україні, так й у всьому світі є постійними і надійними 
джерелами доходів у транспортної галузі, навіть враховуючи той факт, що 
портові збори і податки сьогодні є дуже високими. При цьому морські порти 
мають досить низькі акордні ставки при перевалці вантажів, хоча енергетична 
складова вантажних операцій має позитивну тенденцію. Доволі низька 
конкурентоспроможність морських торгових портів України, яка виражається 
у відносно низьких показниках їх завантаження в порівнянні з конкурентами, 
обумовлює проведення досліджень їх сучасного стану, яке дозволить виявити 
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ключові проблеми, які гальмують розвиток портового господарства. Аналіз 
останніх наукових досліджень. Проблемам становлення та розвитку портового 
господарства України присвячено багато наукових праць, як з боку вітчизняних 
вчених, так з боку практиків даної сфери діяльності. 

У сучасних умовах відбувається трансформація морських портів –
фактично вони стають акваторіями та спеціалізованими територіями, 
а не державними підприємствами, як раніше. Тобто проводиться «портова» 
реформа», яка охоплює різні аспекти морського господарства України, а саме: -
зміняються теоретико-наукова складова морського сектору національної 
економіки – з’являється нове поняття «портовий оператор», який прирівнює 
державні та приватні стивідорні компанії. Причому число портових операторів 
може коливатися від 1 (Білгород-Дністровський порт) до 13 (Одеський порт) і 
навіть 17 (Миколаївський порт). Так, наприклад, за даними Адміністрації 
морських портів України (АМПУ) – відбуваються зміни при проведенні аналізу 
результатів роботи морських торгових портів, що відображається в їх групуванні 
в портові оператори. При цьому знижується необхідність в здійсненні аналізу 
певних підприємств. Це ускладнює процес оцінки ефективності роботи 
конкретного суб’єкту, який надає відповідні послуги морського сектору; -
перетворюється механізм формування рейтингу морських портів на основі 
кардинальних змін щодо надання та обробки статистичних даних.

Таким чином, у результаті проведено дослідження можна зробити такі 
висновки [1–3]: 

1. Важливим моментом для науковців, так і для практиків є трансформації 
наукової складової щодо морського сектора економіки – з’являється нове 
поняття «портовий оператор», який прирівнює державні та приватні стивідорні 
компанії. Ця зміна призводе до перетворень щодо аналізу галузі, формуванні 
рейтингу портів, тощо. 

2. Відповідно аналізу рейтинг морських портів України за вантажообігом 
за останні два роки наведений виявлені лідери морського господарства: 
Південний, Одеський і Миколаївський порти та визначено їх технічні 
можливості щодо подальшого розвитку портового сектора. 

3. Проведений аналіз вантажообігу морських портів України за видами 
вантажів та за напрямами перевезень свідчить про нестабільну ситуацію 
у країні та як, наслідок, зменшення відповідних показників. 

4. Виявлена низка проблем, яка характеризує сучасний стан морських 
торгових портів України та підтверджує гостру необхідність впровадження 
ефективних и своєчасних реформ морського господарства. Вирішення 
визначених у роботі ключових проблем морських торгових портів сприятиме 
підвищенню їх конкурентоспроможності та інтенсивному розвитку морського 
господарства України. У подальших дослідженнях планується особливу увагу 
приділити кластерному підходу щодо розвитку портового господарства 
України.

Адміністрація морських портів України представило проект актуалізованої 
Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Підставою 
для актуалізації Стратегії розвитку морпортів стало завершення коротко-



строкового періоду розвитку морських портів (до 2018 року); події, пов’язані 
з анексією Криму і закриттям п’яти морських портів; російська окупація 
частини території Донецької та Луганської областей; значна переорієнтація 
і втрата вантажопотоків, особливо транзитних; приведення положень Стратегії 
у відповідність з основними принципами реалізації Національної транспортної 
стратегії до 2030 р. та інші фактори.

У рамках актуалізованої Стратегії здійснено аналіз наявних 
вантажопотоків, стану морських портів, їхніх основних переваг та недоліків, 
а також сформовано прогноз вантажопотоків, зокрема, на основі звітів 
Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook [1–3].

Цілями оновленої Стратегії є розвитку портової галузі, спрямоване 
на забезпечення потреб зовнішньої торгівлі країни; підвищення ефективності 
використання наявних потужностей у морпортах і збалансований розвиток 
нових з достатньою пропускною здатністю наземної інфраструктури; поліпшення 
сервісу в морпортах і забезпечення оптимальної логістики вантажів.

Досягти зазначених цілей передбачається за допомогою збалансованого 
розвитку та ефективного використання портових потужностей на інноваційній 
основі (пріоритетний напрямок 1), забезпечення конкурентоспроможної 
логістики і поліпшення сервісу в морських портах (пріоритетний напрямок 2), 
оптимізації системи управління в сфері морських портів (пріоритетний 
напрямок 3).

Одним із найважливіших завдань, які стоять перед ДП «Адміністрація 
морських портів України» (АМПУ) в рамках реалізації оновленої Стратегії, 
стане підготовка Генерального плану розвитку морських портів.

Генплан забезпечить чітке визначення шляхів розвитку галузі й особливо 
морських портів як у морській частині, так і наземній (перевантажувальні 
потужності, підхідні шляхи та енергопостачання).

Це забезпечить можливість розробки документа, здатного відобразити 
загальну картину розвитку морегосподарського комплексу.

Література
1. ЕСЕ/TRANS.WР.5/2017/1 [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://

www.unecc.Org/fileadmin/D АМ.
2. План дій Ради Європи для України на 2011–2014 рр. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://eeas.europa.eu.
3. Проект Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом та його державами – членами, з іншої сторони 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

www.unecc.Org/fileadmin/D
http://eeas.europa.eu.
http://www.kmu.gov.ua.


Халіманенко В. К.,
магістрант,

Київський національний університет 
культури і мистецтв

Пилипів В. І.,
кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри культурології,
Київський національний університет 

культури і мистецтв

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА 
З ТУРИЗМУ

Формування професійної культури особистості майбутніх фахівців 
у процесі їх навчально-професійної діяльності є однією з актуальних проблем 
сьогодення. У нашій країні проблема професійної самосвідомості, психолого-
педагогічних умов її формування найбільш гостро постала саме через зміни 
соціальних та економічних умов, новації в галузі освіти, особливо професійної, 
а також в зв’язку з потребою зміни ставлення суб’єкта праці до своєї 
професійної діяльності.

Нове сучасне бачення професіоналізму та ролі особистості в його 
формуванні спричинило радикальну переоцінку цінностей професійного 
розвитку. Зросли вимоги до фахівця, рівня його підготовки та освіти, 
до відповідальності суб’єкта за свою кар’єру, професійне майбутнє.

У психолого-педагогічній літературі наведені теоретичні підходи до 
формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму, серед 
яких виділяють:

- загальнофілософський, що розкриває закономірності формування 
професійної культури;

- окремонауковий, описує особливості її становлення;
- соціально-психологічний, що характеризує соціальні функції, умови 

і механізми дії особистісної культури фахівця в суспільному житті;
- конкретно-соціологічний, який вирішує конкретні завдання з урахуванням

суспільної цінності професії [2].
Становлення професійної культури менеджера з туризму в процесі його 

професійної підготовки може включати формування:
- професійно-культурної освіченості (гнучкість мислення, застосування 

знань і умінь у практичній діяльності);
- професійної етики як прояву вищого рівня розвитку професійної 

культури;
- загальнокультурної (розуміння професійної діяльності як культуро-

відповідної та усвідомлення себе як носія культурних зразків) і функціональної 
(застосування знань і умінь при вирішенні професійних завдань з урахуванням 
норм професійної культури) грамотності [2].

Варто виділити основні показники, які характеризують зміст професійної 
підготовки майбутніх менеджерів з туризму у вищих навчальних закладах. 



У критеріальних показниках виокремлюють не тільки традиційні, фіксовані 
у формі результатів, знання, вміння, навички, що складають досвід 
пізнавальної, виконавчої та комунікативної діяльності, а й інші характеристики, 
що дозволяють виміряти, оцінити, описати й встановити закономірності, які 
існують усередині проектованого й реалізованого змісту професійної освіти [4].

М. В. Заворочай виділяє три етапи підготовки майбутнього менеджера 
з туризму до управлінської діяльності:

- інформаційно-орієнтований;
- рефлексивно-оцінювальний;
- етап самореалізації. [3]
Для кожного етапу моделі підготовки студента характерні свої певні цілі, 

зміст і процесуальні характеристики, які співвідносяться зі структурою 
готовності майбутнього менеджера з туризму до управлінської діяльності.

При системно-цілісному підході до управлінського процесу всі його 
ланки розглядаються в складній взаємодії і зміна кожної з них під поряд-
ковується закономірностям зміни іншої.

У результаті аналізу стану підготовки майбутніх менеджерів з туризму 
до управлінської діяльності у світлі сучасних вимог до освітнього процесу у 
вищій школі була виявлена актуальність проблеми підвищення якості 
підготовки фахівця.

Зміст готовності майбутніх менеджерів з туризму до управлінської 
діяльності являє собою динамічне структурно-рівневе утворення, що відображає 
єдність професійної самосвідомості, мотиваційно-ціннісного та змістовно-
процесуального компонентів.

Як вже говорилося раніше, важливу роль у становленні професійної 
культури майбутніх менеджерів з туризму відіграє викладацький склад 
навчального закладу, а саме його підхід до викладу матеріалу і ставлення до 
навчального процесу. Методи викладання мають ґрунтуватися на пізнавальній 
активності студентів. Ця активність розвивається у людини протягом усього 
її життя, сприяє підготовці до майбутньої професійної діяльності і може 
змінюватися з переорієнтацією життєвих планів і установок особистості [5]. 
Але ця зміна може пройти ефективно лише в тому випадку, коли методи 
та форми навчання повністю відповідають поставленим цілям. Для того, щоб 
студент досконало засвоїв необхідні знання та навички, він повинен 
їх використовувати неодноразово в різних ситуаціях. Саме такий підхід 
до навчання є основою ситуаційної концепції менеджменту, орієнтує фахівців 
на ситуаційне мислення з урахуванням об’єктивних умов функціонування [3].

У професійній діяльності менеджера з туризму рано чи пізно з’являється 
необхідність вивчати і знати саме психологічні характеристики споживачів, 
а не тільки збирати про них стандартні дані: стать, місце проживання, рівень 
доходів тощо. Дуже важливо мати розгорнуту психологічну інформацію, яка 
викриває глибинні причини ставлення до товару чи послуги [5]. 

Праці провідних науковців дали змогу виявити, що різні проблеми бізнес-
систем можуть спричинити обрання пріоритетних напрямків їх розвитку 
у таких напрямках: розширення цілей і функцій бізнес-систем, приріст значень 



показників економічного розвитку бізнес-системи, зміна структури бізнес-
системи. Залежно від сутності ідентифікованої проблеми, а також стадії, на якій 
її ідентифіковано, керівники бізнес-системи акумулюють і обробляють інфор-
мацію про причини виникнення проблеми і можливі креатині варіанти 
її розв’язання. Розширення цілей бізнес-системи може здійснюватись 
у напрямку започаткування нових видів діяльності, забезпечення позитивної 
зміни значень показників економічного розвитку або у напрямку започаткування
суспільно-корисних проектів.

Ці цілі здебільшого виникають не спонтанно, а внаслідок реагування 
керівників, власників підприємств та їх об’єднань на зміну умов внутрішнього 
середовища бізнес-системи. Так, започаткування нових видів діяльності може 
бути причиною підвищення рівня конкуренції у сфері традиційної діяльності 
підприємства, зниження попиту на послуги підприємства, виникнення 
інноваційних ідей і появи реальних перспектив їх реалізувати на конкретних 
сегментах ринку тощо.

Результати аналізування сучасної економічної ситуації, а також етапів 
економічного розвитку окремих країн показали, що виконання бізнес-
системами суспільно-корисних проектів може розглядатись їх власниками 
і керівниками як пріоритетна мета внаслідок виникнення економічних криз, під 
впливом необхідності підвищення рівня професійної культури менеджера 
з туризму конкретної бізнес-системи, заради отримання податкових та інших 
преференцій, а також як наслідок особистих переконань власників бізнес-
систем. Інші напрямки розвитку бізнес-систем переважно обираються під 
впливом дії факторів внутрішнього середовища, зокрема в результаті реалізації 
цілеспрямованого комплексу заходів із удосконалення управління бізнес-
системою.

Таким чином, менеджер туристичного підприємства повинен чітко 
усвідомлювати, що як ресурсом, так і резервом інноваційного потенціалу 
туристичного підприємства є:

- туристичний потенціал галузі взагалі; сталий продукт туристичних 
дестинацій (за умов поєднання відмінної туристичної інфраструктури та заходів 
активного або пізнавального характеру);

- певна (можливо, штучностворена і підтримувана) потрібність об’єктів 
відвідування або популярність туристичного бренда; спрощення туристичних 
формальностей для в’їзду/виїзду в/з країни;

- налагодження доступної та якісної інфраструктури обслуговування 
тощо; активній комунікативній потенціал; позитивний репутаційний рейтинг 
території; адекватна ціна на ресурси туристичного попиту з урахуванням 
ресурсоощадних вектора розвитку галузі;

- заходи щодо відновлення та нарощування якості історико-культурного 
потенціалу території.

Отже, виходячи з усього вищесказаного, можна стверджувати про 
існування універсального розмаїття методів, що дозволяють перебудувати 
процес викладання матеріалу з традиційного способу проведення лекцій та 
опитування на семінарі в цікаве дійство з освоєння практичних навичок 



майбутніми фахівцями. Залежно від аудиторії студентів, годин, що надаються 
для навчання, і дисципліни, викладач може обрати найбільш зручний 
і ефективний спосіб активізації навчального процесу. Аналіз результатів 
формування готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності 
показує, що використання запропонованих моделей підготовки до управлінської
діяльності виявляється продуктивним.
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